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ملتقى »الثقافية النسائية«: واقع التعليم بحاجة إلى تطوير حقيقي

اننا نطمح لالرتقاء  وقالت 
بالتعلي����م ولك����ن م����ا اتت به 
احلكومة ال تس����توعبه وزارة 
التربية بدليل ان برنامج العمل 
احلكومي املتعلق بالتعليم محقق 
في أكثر من 50% من متطلبات 
اخلطة اخلمس����ية إذ ال فلسفة 

تخطيط في قانون التعليم.
وقالت ان����ه ال ميكن للنهج 
السابق ان يستمر ببرنامج العمل 
احلكومي وان اخلطة اخلمسية 
أتت بنقلة نوعية ويجب ان تكون 

هذه النقلة بالفكر أيضا.
واضاف����ت ان هناك فئة في 
وزارة التربي����ة تري����د حتقيق 
التطلع����ات وفئ����ة ال تدري ما 
يحدث وفئة ال تدري ما تفعل، 
لذلك لق����د آن األوان للكفاءات 
الكويتية لالنخراط في وزارة 
التربية وتفعيل اخلطط وعلى 
احلكومة إجناز هدفها من خالل 

التعاون.

مداخالت

اعتبرت د.خولة العتيقي ان 
التعليم مير بأسوأ مرحلة في 
تاريخ الكويت بوقتنا احلاضر 
خاصة ان الوزارة تتحدث عن 
التطوير وهي ليس لديها مفهوم 
التطوير بل تعتمد على مفهوم 

التغيير.
وقالت ان هناك 19 مشروعا 
الكويت  التعلي����م في  لتطوير 
ضمن اخلطة املطروحة للسنوات 
القادمة وهذه املشاريع  األربع 
فيه����ا الكثير من اخللل خاصة 
ان األش����خاص املكلفني مبهمة 
التطوير هذه لم يطوروا أنفسهم 
منذ سنوات عديدة، الى جانب 
تضارب القرارات، فالدولة ليس 

لديها رؤية لتطوير التعليم.
ان  العتيق����ي  واعتب����رت 
األبناء والط����الب مهددون بأال 
الكويتية عامليا  الثانوية  تقبل 
واصفة هذا الوضع بالس����يئ 
واملتردي وغير املشرف خاصة ان 
الشباب يعتمدون على اجلامعات 
األجنبية ويذهبون للتعلم في 

اخلارج.
بدورها انتقدت د.سهام فريح 
بعض املناه����ج املتبعة والتي 
تكون شخصية الطالب وتعمل 
على بناء النشء وأهمها فهم مادة 
اللغة العربية الذي يحتاج الى 
التطوير والتعديل  الكثير من 
بعد وصوله ال����ى هذه احلالة 
املنفرة والتي تقود النشء الى 

كره لغته وهويته.
وشددت الفريح على ضرورة 
الدراسات واملقترحات  تطوير 
التربية  ف����ي وزارة  املوجودة 
لتتماش����ى م����ع املس����تجدات 

والتطوير الذي نشهده.
من جانبه قال د.نامي النامي 
ان الدولة احلضارية تضع نصب 
عينيها ان عجلة التطوير تدور 
من خالل تطوير التعليم كونه 
الركيزة األساسية في املجتمعات. 
وقال ان نسبة االنفاق تصل الى 
7% في املوازن����ة العامة ولكن 
مخرجات التعليم ال تتوافق مع 
هذا اإلنفاق على اإلطالق. وشدد 
عل����ى ان التطوير ال يتم إال من 

خالل تطوير التعليم.
وفي مداخلة لها شددت مقررة 
احتاد املدرسني اخلاصة نور الغامن 
على ضرورة فصل السياسة عن 
التعليم خاصة ان السياسة لعبت 
دورا كبي���را في تدهور التعليم 

نتيجة خلطهما ببعض.
كما قالت انه يجب التخلص 
من مسألة الواسطات والتدخل 
في املناه����ج والتعيينات حتى 
ان هذه التدخالت باتت تطول 
س����لوكيات الطالب األمر الذي 
لن يحل إال بفصل السياسة عن 
التعليم كون����ه ركيزة املجتمع 
وتطور األمم. األمر الذي أكد عليه 
الكاتب أحمد الصراف بقوله انه 
يجب قطع احلبل الس����ري بني 
احلكوم����ة واألح����زاب الدينية 

والتعليم.

معصوم�ة: التعليم مس�ّيس ب�كل معايي�ره وليس فق�ط بالمناهج وتطوي�ر التعلي�م مهمة مجتم�ع وليس مهم�ة الوزيرة الحم�ود بمفردها

الجس�ار: »التربية« تعاني خلاًل في صناعة التعليم إذ إن الكفاءات المختارة لصناعة القرار ليست على مستوى من الكفاءة العلمية والفنية واإلدارية

أس�يل: العم�ل عل�ى قان�ون الطف�ل قائ�م وس�نعمل علي�ه بع�د االنته�اء م�ن قان�ون المعاقي�ن ول�ن يك�ون هن�اك إهم�ال ألي حالة

روال: التعلي�م دخ�ل العناي�ة المركزة وبرنام�ج العمل الحكوم�ي المتعلق بالتعلي�م يخفق في أكثر م�ن 50% من متطلبات الخطة الخمس�ية

رندى مرعي
فرض واقع التعليم الذي وصلت 
اليه الكويت مؤخرا نفس����ه على 
ال����ذي نظمته  الش����هري  امللتقى 
اجلمعي����ة االجتماعي����ة الثقافية 
النسائية مس����اء امس االول في 
النائبات  مقر اجلمعية مبشاركة 
د.معصوم����ة املب����ارك، د.أس����يل 
العوضي، د.روال دشتي ود.سلوى 
القضايا  اللواتي ناقشن  اجلسار 
واملشاكل التي طرحها احلاضرون 
من اولياء امور واصحاب مدارس 
ومدرسني ومدرسات في القطاعني 

العام واخلاص.
لقد كانت ندوة مناقشة التعليم 
في الكويت منب����را لطرح العديد 
من القضاي����ا والتي متحورت في 
التربوي  املنه����ج  غالبيتها حول 
املطروح واملعمول به، حيث أبدى 
احد احلضور استياءه بشكل مباشر 
من خالل دعوة وزارة التربية الى 
الكتب واملناهج  الكف عن تأليف 
واعتماد مناهج اجنبية واالكتفاء 
بترجمتها، ال����ى جانب ما يتعلق 
مبس����ألة قانون التعليم اخلاص 
ومسألة تخصيص القطاع التعليمي 
وما يعانيه القط����اع اخلاص من 
مش����اكل في حتديد العالقة فيما 
بني املدرس����ة وصاحب املؤسسة 

والدولة.
ومن أهم م����ا طرح في الندوة 
كان مس����تقبل الطف����ل املعاق في 
التعليم ومس����ألة اصدار  قانون 
ورقة لبطيئ����ي التعلم بأن لديهم 
صعوبة في التعلم وهو االمر الذي 
يجد فيه االهالي صعوبات، وهو 
االمر الذي أجمعت عليه النائبات 
التعلم  االربع واعتبرن ان بطيء 
ليس معاقا، لذلك مت تغيير اس����م 
القانون من قانون املعاق الى قانون 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة، كما 
وافقن على ضرورة كفل املستقبل 
التعليم����ي للمعاق وايجاد مراكز 
متخصصة تصقل مواهبهم وتطور 

قدراتهم التعليمية.

الجسار

بدأت النائبة د.سلوى اجلسار 
مداخلته����ا باالعراب عن املها في 
ان يبصر قان����ون املعاقني النور، 
وذلك ملا سيحل من مشاكل خاصة 
بعد التعديالت التي أجريت عليه، 
السيما فيما يتعلق ببطيئي التعلم 
الذين يحتاجون الى مدرس جيد 
وتسهيالت خاصة تعطيهم أولوية 
في االهتمام، فهم ليسوا معاقني، 
بل لديه����م صعوبة ف����ي التعلم، 
وعليه ألغي اعتبارهم معاقني من 

القانون.
وعن قان����ون التعليم اخلاص 
قالت اجلسار انها عملت على جمع 
كل املالحظات وتقدمت بها، لكنه 
لم يحرك بالشكل املطلوب، وذلك 
ألن احلالة السياسية للمجلس لم 
تعطه الوق����ت الكافي ليكون من 
ضمن االولويات، ولكنه سيكون 

من ضمن االولويات.
كما حتدثت عن موضوع املناهج 
الدراسية، مؤكدة ضرورة مواءمة 
تدريس اللغ����ة العربية والتربية 

االسالمية في املدارس االجنبية.
واعتبرت ان الوزارة تعاني من 
خلل في صناعة التعليم على الرغم 
من وجود جهود في الوزارة، غير 
أن هذه اجلهود يشوبها الكثير من 
اخللل، اذ ان من يتم اختياره لصنع 
القرار في السياسة التعليمية ليس 
على مستوى من الكفاءة العلمية 
والفني����ة واالدارية وم����ن يقوم 
على صناعة املنظومة الدراس����ية 
شخص أو شخصان، وحتدثت عن 
املناقصات الت����ي أوقفتها، ألن ال 

رؤية فيها وال فلسفة.
وقالت اجلسار ان هناك مدارس 
فيها اكثر من منهج تعليمي تأكيدا 
على مداخلة احد احلضور، وقالت 
ان املناهج هي مصنع التعليم في 

البلد.
واكدت انه في اول اجتماع للجنة 
التعليمية متت مناقش����ة تطوير 
املناهج كونها املعنية بتربية النشء 
والقيم، ولالسف هناك جهود فيها 

خالل الدورات والتدريب.
وقالت ان تطوير التعليم هو 
مهمة مجتمع وليس مهمة وزيرة 
حيث اعلنت دعمها الكامل للحمود 
ف���ي العمل على تطوير التعليم 

بقطاعيه العام واخلاص.
وعن قانون املعاقني قالت انه 
اذا اجتاز املرحلة الثانية فحينها 
نكون دخلنا مرحلة متطورة جدا 
وس���يكون نقل���ة نوعية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وشددت على ان مهمة التعليم 
يجب ان تكون بغرس قيم املواطنة 
والوطنية لدى الطفل منذ دخوله 

رياض االطفال.
وقال���ت ان التغيير يجب ان 
يقوم على اساس الرؤية الواضحة 
وذلك الن التعليم رس���الة وهو 
االمر الذي تفقده هذه املهنة اليوم 
اذ حتول التعليم من رسالة الى 
مهنة مربحة وتابعت: ان التغيير 
احلاصل لم يؤد الى تطوير بل 
ادى الى تدمي���ر قدرات الطالب 
وبالتال���ي فإن عملي���ة صياغة 
وتطوير املنهج ليس���ت عملية 
فنية وامنا ه���ي عملية تربوية 
وطنية علمية نصل من خاللها 
الى ما يجب ان يكون عليه املنهج 

في العام الدراسي املقبل.

دشتي

بدوره���ا اعتب���رت النائبة 
د.روال دش���تي ان التعليم في 
العناية املرك���زة ويحتاج الى 
انعاش، واالنعاش ال ميكن ان 
يكون موجودا ما لم تتغير ثقافة 
املجتمع وذلك الننا نريد شبابا 
محصنني بالثقاف���ة واملعرفة 
وال نري���د مجتمع ش���هادات 

وحسب.
واكدت ان الثقافة لن تتغير 
اال اذا طورت باملناقشة وحرية 
االفكار وال ميكن ان تأتي املناقشة 
بوجود تعليم مجاني تسيطر 
عليه احلكومة وتعليم خاص 

لفئة معينة في املجتمع.
احلكوم���ة  ان  وتابع���ت: 
الكويتي���ة اقرت خط���ة فيها 
التحديات للتعليم  الكثير من 
اخلاص ولكن فيها رؤية ووضع 
معايير ومؤشرات منها الفصول 

الدراسية.

التشريعية وسيتم احالته للجنة 
التعليمية بعد التأكد من انه يفيد 
ويخدم االهداف التي ننشدها في 
املجتمع اذ ان العبرة ال تكمن في 

زيادة واكثار القوانني.
واكدت املبارك ان التسييس 
ال يط���ول املناهج وحس���ب بل 
يط���ول اليوم الدراس���ي ايضا 
االمر الذي واجهته عندما كانت 
وزيرة للتخطيط ووضعت خطة 
لوزارة التربية وكان االعتراض 

على تطويل اليوم الدراسي.
وانتق���دت اس���لوب تعيني 
املدرسني في املدارس العامة الذي 
يقوم على ملء الوظائف الشاغرة 
وليس على اساس الكفاءة، لذلك 
فإن العلة تكمن في كيفية االختيار 
والتطوير والبد من التطوير من 

تبني القرارات على هذا الكالم، 
النساء املتخذات  وليكتمل عقد 

القرارات في سدة احلكم.
واعتب���رت ان األمن الوطني 
الفقري  العمود  والتعليم هم���ا 
في التنمية وذلك النه بالتعليم 
يتم استثمار االنسان، وقالت ان 
التعليمي اخلاص يبقى  النظام 
افضل من العام على الرغم من 
كل العلل التي تش���وبه معربة 
عن اس���تغرابها من عدم وجود 
قانون للتعليم اخلاص على الرغم 
من وجود املدارس اخلاصة منذ 
س���نوات طويلة، وبالتالي البد 
العالقة بني املدرسة  من حتديد 

وصاحب املدرسة والدولة.
وقالت ان هناك مقترحا مقدما 
من مجموعة من النواب في اللجنة 

احلوافز ومبدأ الثواب والعقاب.
وقالت ان هناك خلال في القطاع 
التعليمي اخلاص ويجب معاجلته، 
ووجود هذا اخللل جاء على الرغم 
من وجود اجلهود اجلبارة العاملة 
على تطوير هذا القطاع، واكدت ان 
تط����ور وزارة التربية يقوم على 
ال����كادر التعليمي وحث  تط����ور 

املدرسني على تطوير أدائهم.
وقالت ان هناك خلال جوهريا في 
القطاع اخلاص يحتاج الى تشريع 

في مجلس االمة.

المبارك

النائب���ة  بدوره���ا متن���ت 
د.معصومة املبارك وجود الوزيرة 
موضي احلمود في هذه الندوة 
النها متخذة القرار في التربية وكي 

اخلاصة ويتضمن بطيئي التعلم، 
وقد انتهى القان����ون من املداولة 
االولى وسيعرض في جلسة خاصة 
الثانية  املداولة  قريبا ليتخط����ى 

ويبصر بعدها النور.
كما مت تقدمي مقت����رح قانون 
حقوق الطفل وكان مبدئيا ثم متت 
استشارة بعض االطباء العاملني 
في املستشفيات، وستتم مناقشته 
ايضا مع املختصني في هذا املجال 
ومناقشة القانون بعد االنتهاء من 
ان قانون  املعاقني، مؤكدة  قانون 
الطفل يشمل كل االطفال، وليس 

هناك احد مهمل فيه.
وش����بهت العوضي الفرق بني 
املدارس اخلاصة واملدارس العامة 
بالف����رق ب����ني اي وزارة حكومية 
وش����ركة خاصة تعتمد على مبدأ 

خلل، وهناك جلان ليس لها عالقة 
ال من قريب وال من بعيد مبوضوع 
املناهج، وجامعة الكويت ليس لها 
يد في وضع املناهج، هناك خلل في 
القرارات ود.موضي احلمود تعرف 

ذلك، فالتعليم مسّيس.
وتطرقت الى التحضير للعام 
 H1N1 الدراسي واستعداداته في ظل
وعلى الرغم م����ن اخلالفات التي 
اثيرت حوله اال ان الكويت كانت 
من اهم الدول التي استعدت ملواجهة 
الڤيروس والوقاي����ة منه مع بدء 

العام الدراسي.
وأملت اجلسار ان يكون الفكر 
الديني معتدال وليس متطرفا، اذ ان 
املجتمع له عاداته وتقاليده، والفكر 
الديني موجود في املجتمع غير أن 

احلراك احمليط بنا ليس نظيفا.

العوضي

بدورها اختلفت النائبة د.اسيل 
العوضي مع د.سلوى اجلسار فيما 
يتعلق بالتربية االسالمية، معتبرة 
انها تعزز الفكر املتطرف، وموضوع 
مناهج التربية االسالمية موضوع 
حرج جدا وسياسي، وهناك ضغط 
سياس����ي ع لى الوزيرة د.موضي 
احلمود من خالل طروحات النواب 
االسالميني داخل املجلس لتعديل 
هذه املناهج ونأمل ان تكون احلمود 
على قدر التحدي ملنع تس����ييس 

املناهج.
وقالت العوضي انها استبشرت 
خيرا بالعرض الذي قدمته االستاذة 
مرمي الوتيد حول الشركات التي 
اخ����ذت مناقصة تق����دمي املناهج 
املتعلقة بالعل����وم والرياضيات، 
معتبرة انه خط����وة ايجابية في 

هذا املجال.
وأشادت العوضي بإدخال الفكر 
النقدي الى املنهج التربوي، معتبرة 
ان����ه مفتاح الف����رج، وذلك ألنه ال 
ميكننا أن نرى كل مناهجنا على قدر 
طموحنا في يوم وليلة، وقالت انه 
يجب التركيز على االيجابيات التي 
تقوم بها الوزارة وليس فقط على 
السلبيات كتطوير بعض املناهج في 

مرحلتي االبتدائي واملتوسط.
وف����ي جان����ب آخ����ر تناولت 
العوضي قانون املعاقني الذي ادخل 
عليه العديد من التعديالت ابرزها 
تسميته قانون ذوي االحتياجات 

الرد على اإلجحاف بحق وزارة التربية
ردت الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج مرمي الوتي���د في تصريح على 
هامش الندوة عل���ى معظم ما أثير خالل 
الندوة من قضايا  ومش���اكل وعلى بعض 
ما جاء على لس���ان النواب اللواتي دافعن 
عن تلك املشاكل في مواجهة وزارة التربية 
معتبرة ان ما قيل كان مبعظمه فيه اجحاف 
بحق الوزارة، وان كالم معظم احلاضرين 
من اصحاب الشكاوى تلك ال خلفية لديهم 
بالتطور احلاصل في الوزارة، السيما ان 
هناك تطويرا شامال في املراحل االبتدائية 
واملتوس���طة والعمل جار عل���ى املراحل 

الثانوية في املناهج الدراسية.
املناهج ليس���ت  واعتبرت ان صناعة 

بالعملية السهلة، فحتى الدول املتطورة تعاني من صناعة 
املناهج ولكن هذه الدول لديها مؤسسات متخصصة لصناعة 
املناهج، أما في الكويت فيتم االعتماد على اخلبرات املختلفة 
في هذا املجال، خاصة من جامعة الكويت واملعاهد التطبيقية، 
نافية ما جاء في مداخلة النائب د.س���لوى اجلس���ار خالل 
الندوة عن غياب خبرات جامعة الكويت ودورها في صياغة 

املناهج التربوية.
كما نفت الوتيد وجود اكثر من مدرس���ة تطبق أكثر من 

منهج دراسي، مؤكدة ان هذا االتهام عار من الصحة.
وتابعت الوتي���د: ان صياغة املناهج في الكويت تعتمد 
على التأليف احمللي الى جانب االس���تعانة ببعض املناهج 

من مؤسس���ات عاملية في م���واد العلوم 
والرياضي���ات واللغة االجنليزية، مؤكدة 
ان هذه املعايير موجودة في املناهج املعمول 

بها حاليا.
وفي احلديث عن منهج اللغة العربية 
ردت الوتي���د قائلة انه فعال هناك معاناة 
جراء منهج اللغة العربية، ولكنه يتم العمل 
على تطويره، وهناك جلان فنية وإشرافية 
تقوم بوضع الفلسفة وتوصيف هذه املناهج 

ووضع الكتب.
واضاف���ت ان كل الدول العربية تعاني 
من هذا اخللل ف���ي مناهج اللغة العربية، 
غير أن الكويت بدأت تعتمد على املداخل 
القصصية واالنشطة التعليمية التي حتبب 
اللغة لالطفال، وقد بدأ هذا االسلوب بالتطبيق في املراحل 

االبتدائية.
وفيما يتعلق بكفاءة املدرسني الذين يتم تعيينهم، اكدت 
الوتيد ان اق���ل تقدير يقبل في التعيني هو تقدير جيد الى 
جانب اخلبرة 3 سنوات أو اكثر اضافة الى اجتياز اختبار 
حتريري، وتتم مقابلة آالف املدرس���ني ليتم اختيار األكفأ 
م���ن بينهم، كما يتم إخضاعهم الى دورات تدريبية الزامية 

تساهم في تطويرهم املستمر.
وانتهت الوتيد الى القول انه ليس صحيحا ان مخرجات 
التعليم اخلاص افضل من مخرجات التعليم العام، قد يكون 

هناك حاالت متميزة، ولكن ليس الكل.

مرمي الوتيد

)أنور الكندري(النائبات د.أسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار مع لولوة املال خالل امللتقى

خالل حفل تكريم أبناء المعاقين المتميزين في جمعية المعلمين

الصيفي: سنعمل على إقرار قانون المعاقين دون مزايدة
زينب أبوسيدو

حتت رعاية وحضور النائب الصيفي الصيفي وبحضور 
رئي��س جمعية املعلمني عايض الس��هلي وعدد من النواب 
والشخصيات املهتمة واحلريصة على املشاركة، أقامت اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني حفل تكرمي األبناء املتميزين 

ألعضاء اجلمعية، وذلك في جمعية املعلمني بالدسمة.
ف��ي البداية ألقت رئيس مجل��س ادارة اجلمعية رحاب 
بورسلي كلمة أعربت فيها عن سعادتها ملناسبتني اجتمعتا، 
أوالهما »تكرمي بناتنا وأبنائنا متحدي اإلعاقة«، »وفي اعتقادي 
انه ال شهادة أكادميية تستطيع ان توثق هذا النوع من التفوق«، 
واملناسبة الثانية هي إعالن نتائج املسابقة الدينية، التي نظمتها 

جمعية أولياء األمور في شهر رمضان املبارك.
واشارت بورسلي الى ان هذا التوقيت جاء لتزامن االحتفال 
باليوم العاملي للمعاق، كما جاء اختيار نواب مجلس األمة لهذا 
اليوم لعقد اجللسة اخلاصة لقانون املعاقني، وقد دعت النواب 

إلقرار هذا القانون، طالبة إيجاد لغة مشتركة بينهم.
ثم ألق��ى النائب الصيفي الصيفي كلمة معربا فيها عن 

إحساسه بأولياء أمور املعاقني، ألنه والد معاق، كما عبر عن 
أسفه بسبب عدم دعم اجلمعية ماديا من قبل الدولة، مؤكدا 
انهم سيدعمون هذه اجلمعية بكل جد دون مزايدة إلقرار 
قانون املعاقني معتبرا ان ذلك جانبا إنسانيا، وأشار الصيفي 

الى انه تبرع ب� 10 آالف دينار للجمعية.
ثم حت��دث رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الس��الم 
التعاونية عبدالرحمن العتيبي، عن اخلدمات التي تقوم بها 
اجلمعية جتاه املعاقني، منتهجة آلية جديدة في التواصل مع 

أولياء أمور املعاقني، وموجهة لإلعاقات املختلفة.
أم��ا كلمة أولياء أمور املعاق��ني فألقاها صالح اجليماز 
مطالبا بدمج املعاقني في املجتمع ألنهم فئة مكملة لها وذلك 
لرفع ش��أن هذا البلد رافضا ان يكون االهتمام بهم مجرد 
شكليات كمواقف سيارات ومكافآت ومبان جديدة تقيمها 

لهم وزارة التربية.
وقد صرح أمني س��ر اجلمعية الكويتي��ة ألولياء أمور 
املعاقني يوسف الزويد للصحافة بأن اجلمعية تهدف دائما 
ومن ضمن خطتها االستراتيجية التي انتهجتها منذ إشهارها 

الى احلرص على حتقيق كثير من األهداف والرؤى، ومنها 
تش��جيع األبناء من فئة األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل 

دعم خبراتهم العقلية واجلسدية ملواصلة التحدي.
واش��ار الزويد الى ان اجلمعي��ة تنتهج آلية جديدة في 
التواصل مع أولياء أمور املعاقني أنفس��هم، من خالل طرح 
املسابقات الثقافية والدينية، وهي موجهة لإلعاقات املختلفة: 
الذهنية والبصرية واحلركية والسمعية وغيرها، هادفني من 
وراء ذلك الى بذر روح التنافس اإليجابي بني األبناء وزيادة 

حصيلتهم املعلوماتية.
وأكد ان اجلمعية حترص على التواصل بأولياء األمور 
خلدمة أبنائها من خالل مد جسور التواصل للمشاركة في 
البرامج واألنش��طة عبر املقترحات البناءة التي تعود على 
األبن��اء بالفائدة. ثم بدأت أنش��طة التك��رمي: تكرمي البنات 
واألبناء املتميزين وتكرمي رئيس مجلس ادارة جمعية صباح 
الس��الم التعاونية، وتكرمي النائب الصيفي، وفهد السهلي، 
وختم احلفل بالسحب على جوائز املسابقة الثقافية األولى 

جانب من احلضوروسحب اجلوائز، ثم السالم الوطني.


