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الصالون اإلعالمي
 يستضيف السنعوسي اليوم

يستضيف الصالون االعالمي 
في ندوته وزير االعالم األسبق 
محمد السنعوسي، وذلك في متام 
الثامنة من مساء اليوم في املقر 
املؤقت للصالون باليرموك ق4 
الشارع االول منزل رقم 36 باجتاه 

شارع املشاة.
ويعتب����ر السنعوس����ي احد 
الكويت،  مؤسس����ي تلفزي����ون 
وقد ش����غل العديد من املناصب 
احلكومية حتى صار وزيرا لالعالم 
الكويتي، كما كان للسنعوسي دور 
بارز ورائد في تطوير العديد من 
القطاعات مبا في ذلك السياحة 

وتكنولوجيا املعلومات والفنون والسينما، كما شارك في العديد من 
املؤمترات وورش العمل حول االعالم وتطويره داخل وخارج الكويت، 
وشارك في العديد من جلان التحكيم في اكثر من مهرجان سينمائي. ومن 
املقرر ان يناقش السنعوسي من خالل لقائه في الصالون باالعالميني 
والصحافيني العديد من النقاط والقضايا املتعلقة بأداء االعالم الكويتي، 
خاصة في وجود هذا التوتر السياسي الذي تشهده الساحة الكويتية، 
وماذا ينبغي ان تس����اهم به وسائل االعالم في هذه الفترة بالتحديد، 
خاصة ان هناك بعض وس����ائل االعالم ق����د اجتهت اجتاهات ال تخدم 

املصلحة الوطنية ال من قريب وال من بعيد.
واكد االمني العام للملتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس ان االعالم 
بوجه خاص عليه من املس����ؤولية الشيء الكثير في هذه الفترة، ألن 
االعالم هو املوجه العام للمجتمع وهو الذي تقع على عاتقه مسؤولية 
التصدي لكل اآلفات التي من ش����أنها أن تلحق ضررا باملجتمع، ومن 
هنا تأتي أهمية اس����تضافة السنعوسي في هذا الوقت من أجل ارساء 
قواع����د خطاب اعالمي هادف يبني وال يهدم، وفي نفس الوقت يكون 
هذا اخلطاب االعالمي عامال من عوامل الوحدة وتوحيد اجلهود نحو 

هدف اسمى وهو الكويت ومصلحة شعبها.
واك����د اخلميس ان الدع����وة مفتوحة جلميع الزم����الء من الكتاب 
واالعالميني لالشتراك في هذا النشاط املهم، موضحا ان فكرة الصالون 
االعالمي قائمة على أساس احلوار املباشر بني الضيوف بهدف الوصول 
الى املعلومات الدقيقة من مصادرها، وكذلك اثراء روح احلوار وتبادل 

اآلراء.

محمد السنعوسي

»القطوف« اختتمت مسابقة Taaleb بتوزيع الجوائز على الفائزين

الفرحان: برنامج »كامي« األقوى عالميًا في منح الطالب 
مهارات »الرياضيات« و»اإلنجليزية« وتنمية اإلدراك

بعدما تم تنظيمها العام الماضي في المرحلة االبتدائية والعام المقبل للثانوية

آمال الساير: »اختالفات التعلم« تنظم برنامج أساليب 
التقييم األدائي لتطوير القراءة في المرحلة المتوسطة

المهري: يجوز االستفادة من الموسيقى الهادفة
وضح وكيل املرجعيات الدينية الس����يد محمد باقر 
املهري مس����ألة املوسيقى بقوله انها هي النغمات التي 
تخرج من اداة املوس����يقى وتكون على أس����اس قواعد 
املسمى ب� »النوت«. وتابع: انه ال شك في تأثير املوسيقى 
في اإلنسان وفي بعض احليوانات وهذا ال ميكن إنكاره 
وشأن املوسيقى شأن أي فن من الفنون الكمالية حيث 
ميكن ان تس����تخدم في مجاالت اللهو والغش والباطل 
فتصبح وسيلة النحالل املجتمع وانحطاطه وتدميره، 
كما ميكن ان تستخدم املوسيقى في املجال السليم كتربية 
األوالد والتركيز على الوالء وحب الوطن وحب األبوين 
وحب اآلخرين والتأكيد على النظافة واحملبة وغير ذلك 
فتكون املوسيقى املذكورة وسيلة لرقي وتطور وكمال 

املجتمع وتقدمه. واستند لسؤال لإلمام اخلوئي قدس 
سره بهذه الصيغة املوس����يقى بأنواعها املعروفة هل 
تعتبر من الغناء فيحرم االستماع اليها بجميع أنواعها 
أم يحرم بعضها دون بعض؟ فأجاب قدس سره ما كان 
منها يناسب مجالس الطرب واللهو فهو احملرم وما ليس 
كذلك فليس مُبحّرم، منية السائل ص180، وقال قدس 
سّره: يجوز االستماع الى موسيقى احلرب واألناشيد 
اإلسالمية واملوسيقى املس����تخدمة في العالج الطبي. 
واختتم بأنه يجوز االس����تفادة من املوس����يقى الهادفة 
املربية لألطفال في املدارس بشرط أال تكون املوسيقى 
لهوية تناس����ب مجالس أهل الطرب والغش والفجور 

واملوسيقى غير الغناء والذي هو حرام قطعا.

مدرس����ة  ادارة  اختتم����ت 
النموذجية، مسابقة  »القطوف« 
Taaleb للرياضيات، والتي اطلقتها 
ش����ركة »االرتقاء الدولية« خالل 
العطلة الصيفية لس����نة 2009، 
وذلك بالتعاون مع »كامي« الذي 
يعتبر حت����ى اآلن اقوى برنامج 
إلكتروني من نوعه حول العالم، 
حيث يتفرع منه برنامج لتعليم 
مادة الرياضي����ات وآخر لتعليم 
اللغ����ة االجنليزي����ة، اضافة الى 
برنامج مخت����ص بتنمية الذكاء 

وزيادة مهارات االدراك.
وخالل الكلمة التي ألقتها خالل 
احلف����ل، اعربت مديرة مدرس����ة 
القطوف النموذجية مرمي السعيد، 
عن سرورها بحضور اجلهازين 
االداري والتعليمي في املدرسة، 
اضافة الى الطلبة املشتركني في 
نظام »الطالب«، حيث مت توزيع 
اجلوائ����ز عل����ى الفائزين منهم، 
وذلك بتغطية من قبل وس����ائل 
االعالم احمللية. بدوره اكد مدير 
الدولية«  عام ش����ركة »االرتقاء 
الفرحان ان هذه  م.عبدالعزي����ز 
املسابقة تشكل فرصة للتعرف 
عن كثب على برنامج »كامي« وما 
اسفر عن نتائج ايجابية انعكست 
في معاجلة مش����اكل وصعوبات 

ادارة  أكدت رئيس���ة مجلس 
التعلم )كالد(  جمعية اختالفات 
آمال الساير ان اجلمعية استهلت 
نشاطها السنوي للعام 2009/ 2010 
برعاية البرنامج املنظم من قبل 
مدرسة فوزية السلطان العاملية 
حتت عنوان »أس���اليب التقييم 
األدائي على كيفية تطوير طرق 
تعلي���م القراءة لطلب���ة املرحلة 
العام  الذي طبق في  املتوسطة« 
املاضي للمرحلة االبتدائية، وقد 
القى جناحا واضحا وحماسيا لدى 
املعلمني املختصني في هذا املجال 
بشهادة مقدمة البرنامج اخلبيرة 
الكندية كارين ديڤيد االستشارية 
املتخصصة في هذا املجال، والهدف 
منه هو تطوير مهارات القراءة لدى 
طلبة املرحلة املتوسطة وسيتم 
تطبيق البرنامج التدريبي للمرحلة 
الثانوية ف���ي العام القادم 2010/ 
2011. وشددت الساير في تصريح 
صحافي على ان اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم )كالد( تسعى 
دائما الى تنظيم الورش املتخصصة 
لتدريب املعلم���ني واملعلمات في 
مدارس الكويت من أجل االرتقاء 
بهم وتقدمي كل ما هو جديد لهم 
في تقنية املعلومات من أجل ان 
يصبح لدينا معلمون ذوو خبرة 

تعلم، كما انه يشكل فرصة ممتازة 
الطلبة ومساعدتهم على  العداد 
اكتس����اب املعرفة والتفاعل في 
املدرسة. اجلدير بالذكر ان شركة 
كام����ي بدأت بتطوي����ر البرنامج 
عام 1984 حتت شعار »التدريب 
الكتساب املهارات«، وكان »كامي« 
خ����الل ال� 24 س����نة املاضية في 
مقدمة البرامج التي تطور وتوزع 
املناهج االلكترونية مبحتوياتها 

املختلفة.

وحتى 17 منه وستقام احملاضرة 
في مركز تقومي الطفل في منطقة 
السرة قطعة 4 من الساعة اخلامسة 
حتى الثامنة مساء ونظرا لكثرة 
الطلب على الدورة مت حتديد عدد 
من األماكن احملدودة حتى يستفيد 
الدارس االس���تفادة املرجوة من 

تنظيمها.

نفسه في البحث عن املعلومة. وتابع 
م.الفرحان »ان البرنامج مطبق في 
الواليات املتحدة االميركية، اململكة 
املتحدة، استراليا، جنوب افريقيا 
واالمارات العربية املتحدة، والكثير 
من الدول املتقدمة والول مرة ينطلق 
هذا البرنامج في الكويت عن طريق 
شركتنا«. وعن »برنامج كامي لبناء 
مهارات االدراك«، بني م.الفرحان انه 
يعمل على تعزيز مهارات االدراك، 
والتي تعتبر االساس الي عملية 

الدراسي احلالي واألعوام الدراسية 
املقبلة. وبينت ان اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم س���تنظم دورة 
تدريبية ألبنائنا الطلبة والطالبات 
من سن 12 حتى سن 20 سنة حتت 
عنوان »مهارات احلياة الوجدانية« 
يحاضر فيها د.مصطفى أبوسعد 
وذلك مل���دة 3 أيام تبدأ 15 اجلاري 

الطلبة، وتشجيعهم  التلقي عند 
عل����ى التعلم الذات����ي ملا يحتويه 
البرنامج من حتد ومرح، وتنمية 
للثقة بالنفس عند الطالب، وتعزيز 
قدرات����ه الذهنية، فضال عن دوره 
في الزيادة من كف����اءة العقل في 
التفكير واالستذكار واالستيعاب، 
القيام  الطالب على  مما سيساعد 
بواجباته املدرس����ية في اقل وقت 
ممكن، وكذلك اس����تذكار دروسه 
بسرعة قياس����ية، واالعتماد على 

عالية في تدريب أبنائنا الطالب من 
هذه الفئات اخلاصة وهذه الدورات 
من صميم عمل اجلمعية التي لديها 
رسالة تعليمية تسعى إليصالها 
بأفضل صورة ممكنة ولن نتوانى 
في خدمة التعليم في بلدنا احلبيب 
الكويت وسنستمر في تنظيم مثل 
هذه الدورات وغيرها خالل العام 

جانب من الفائزين في املسابقة

آمال الساير واخلبيرة الكندية كارين ديڤيد

محمد باقر املهري


