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خالل األسبوع الرابع من مخيم »إحياء التراث« في الجهراء

الشبل: األمة المقّلدة لألمم األخرى في أعيادها 
وعاداتها فارغة ال هوية لها وال رسالة

ضاري المطيري
استنكر أستاذ العقيدة في جامعة االمام محمد 
بن سعود في اململكة العربية السعودية د.علي 
الشبل احتفال البعض بليلة رأس السنة امليالدية، 
كما أبدى شديد عجبه من تغيير املواقف بسرعة 
غريب����ة جتاه هذه الليلة، رغم أننا كنا إلى عهد 
قريب ال نهتم باالحتف����االت ونرى املهرجانات 
التي تدعو لها، مؤك����دا أن األمة املقلدة هي أمة 

فارغة ال رسالة لها.
وأشار في محاضرته التي أقيمت مساء أمس 
األول في مخيم جمعية إحياء التراث االسالمي 
� فرع اجلهراء � وس����ط حضور حاشد كان في 
مقدمتهم رئيس جمعية إحياء التراث االسالمي 
م.طارق العيسى إلى أن تقليد كثير من أبناء أمتنا 
الشعوب واألمم األخرى إمنا هو مصداق لقول 
املصطفى ژ »لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه«، 

الفتا إلى ضرورة أن يعتز املسلم بدينه.
وأوضح د.الشبل حقيقة االحتفال بليلة رأس 
الس����نة في الغرب، مبينا أنها تعود لعيد ديني 
محض وباطل، ال جت����وز بأي حال من األحوال 
املش����اركة فيه، بش����تى املظاهر التي ابتلي بها 
بعض أبناء األم����ة، كإقامة االحتفاالت أو تقدمي 
التهنئ����ة أو الهدايا أو بتبادل رس����ائل التهنئة 
أو حت����ى الرضا بها، وأضاف ان����ه من الواجب 
على املسلم أن يحافظ على ثوابت دينه وأصول 
معتقده، محذرا من تصرف كثير من املس����لمني 
الذين باتوا يقبلون املساومة واملجاملة والدنية 

لدينهم وأنفسهم.

كما طالب جموع األمة االسالمية بأن تنادي 
بعضها البعض النكار هذا املنكر، وذلك لقوله 
تعالى )وتعاونوا على البر والتقوى(، مؤكدا أن 
األمة التي تعبر عن احتفاالتها في هذه املناسبة 
هي أمة ف���راغ في جميع النواحي، فراغ عقدي 
وديني وعلم���ي وعاطفي واجتماعي وأنها أمة 
ليست لديها رس���الة والدليل أن هذه املناسبة 
حتمل في مظهرها ومضامينها انحرافات عقائدية 

وأخالقية.
وذكر د.الشبل عددا من املظاهر احملرمة التي 
تشوب مثل هذه االحتفاالت، منها اعتقاد البعض 
أن من لم يشرب اخلمر في هذه الليلة فلن يكون 
سعيدا في مستقبله، مش���يرا إلى أنهم ربطوا 
سعادتهم ومس���تقبلهم بهذا اخلبيث، وديننا 
احلنيف معروف موقفه من ش���ارب اخلمر، إذ 
قال فيه النبي ژ »من شرب اخلمر في الدنيا 
ش���رب يوم القيامة من طينة اخلبال«، كما أن 
منهم من يعتقد أنه إن لم يدخل بيته بهدية يعد 
ذلك اعالن شؤم ونحس، لذلك هم يعتنون بهذه 

الهدية عناية تامة.
وحذر د.الشبل في ختام محاضرته من تقليد 
األمم الكافرة في احتفاالتها الدينية أو الدنيوية، 
مشيرا إلى أننا إن قمنا بتقليده فإننا في حقيقة 
األمر عطلنا مداركنا وعقولنا وسلمناها لألمم 
األخرى، وأوضح أن هذا يتنافى مع ديننا ومع 
العقل الذي ميز اهلل به اخللق، وأننا أمة يجب 
أن نعت���ز بديننا احلنيف الذي ش���رع اهلل لنا 
الف���رح واالبتهاج فيه من خ���الل عيدي الفطر 

واألضحى.

االحتف�ال برأس الس�نة ف�ي الغرب راج�ع لعيد ديني 
محض وباطل ال تجوز المش�اركة فيه بأي ح�ال من األحوال

د.علي الشبل محاضرا في املخيم الربيعي الثامن عشر إلحياء التراث

انطالق أنشطة املوسم الثقافي اخلامس لعلماء املستقبل مديرة منطقة حولي التعليمية تكرم د.موسى املزيدي

انطالق أنشطة الموسم الثقافي الخامس لعلماء المستقبل تحت شعار »كيف نعد جياًل مفكرًا؟«

المهندي: تغيير اللوائح المدرسية وعدم تشجيع الخيال 
واعتماد المحتوى على التلقين أبرز معوقات اإلبداع

اللوائح  الطالب املبدعني، وتغير 
والقوانني باستمرار والذي يثير 
التشويش، واقتباس نظم تعليمية 
من مجتمعات تختلف في طبيعتها 

االجتماعية.
واس����تعرض املهندي احملور 
الثال����ث واخل����اص باملعوق����ات 
املتعلقة باملجتمع، ومنها تشتيت 
اهتماماته، وغياب الطموح، والقدوة 
واملث����ل األعلى، وحتول الفرد الى 
مستهلك، وتوفير االمكانات املادية 
وعدم استغالل الطاقات استغالال 
جيدا، ووجود الوساطة واحتقار 
اليدوي  أف����راده للعم����ل  ثقافات 
وضعف مستوى الثقافة االبداعية 
واختالف ثقافات املجتمع، وانعدام 
األمن النفس����ي، وقلة املؤسسات 
التربوية واملراكز التي تتولى رعاية 

االبداع واملبدعني.

التدري����س، وع����دم اس����تخدامه 
ألسلوب احلوار واملناقشة وتركيزه 
على االجابة الواحدة لكل س����ؤال 
وتسلطه ونفوره من الطالب كثير 

التساؤل.
واش����ار الى املعوقات املتعلقة 
باملنهج الدراسي باعتماد محتواه 
على االستيعاب والتلقني وليس 
االبداع����ي، وكثرة تنوع  التفكير 
املواد الدراسية في اليوم الواحد، 
واعتماده على الكم واهمال الكيف 
في توصيل املعلومة، وافتقار كثير 
من موضوعاته لروح التش����ويق 
واالثارة، اضافة الى انعدام الترابط 

بني املناهج الدراسية.
وتن����اول بعد ذل����ك املعوقات 
املتعلق����ة بالنش����اط املدرس����ي، 
والسياسة التعليمية التي ال تهيئ 
اجلو املناس����ب لرعاي����ة وتدعيم 

بتنظيم أوقات أوالدهم بني الدراسة 
والترفيه، وتركيزهما على التحصيل 
الدراسي وتهميش اجلانب االبداعي 

لديهم.
واستعرض املعوقات املتعلقة 
باملدرسة وبعضها يتعلق باإلدارة 
املدرسية، كعدم مس����اهمتها في 
تطوي����ر املناهج وع����دم االهتمام 
باألنشطة والرحالت، وعدم وجود 
اخلطط الثقافية التي من ش����أنها 
ان تس����اعد الطالب على االبداع، 
النجاح  واهتمامها بارتفاع نسب 
وااللتزام باجلدول املدرسي الذي 

قيد التفكير االبداعي.
واش����ار الى املعوقات املتعلقة 
بامل����درس كعدم إملامه بخصائص 
املبدعني، وعدم تشجيعه للخيال 
االبداع����ي للط����الب، واالجتاهات 
الس����لبية لدى املعلم نحو مهنة 

الكتابي  التعبير  وتنمية مهارات 
واالبداعي والوظيفي.

وأش����ار بعد ذلك الى اساليب 
تنمية مه����ارات التعليم االبداعي، 
والفكرة االبداعية ومراحلها، منوها 
ببعض أساليب التفكير التي تنمي 
الفكرة االبداعية كالتسرع في اصدار 
االحكام والترشيح الذهني وعدم 
اعتبار االيجابيات واالس����تنتاج 
العاطف����ي والتصنيف والتعميم، 
وقدم ش����رحا مفصال عن خواص 
املبدعني ومن ثم تطرق الى أساليب 
وطرق التربية االبداعية كالعصف 

الذهني.
واستعرض احملاضر معوقات 
التفكير االبداعي ومنها ما يتعلق 
باالسرة كتدني املستوى التعليمي 
للوالدين، وعدم تعاون االسرة مع 
املدرس����ة، وعدم اهتمام الوالدين 

بحضور حشد من املشاركات، 
اطلقت ادارة علماء املس����تقبل في 
النادي العلمي انش����طة املوس����م 
 »SMART KIDS« الثقافي اخلامس
حتت شعار »كيف نعد جيال مفكرا؟« 

وذلك في مسرح النادي.
اس����تهل املوس����م مبحاضرة 
للدكتور خالد املهندي حملت عنوان 
»كيف تنمي تفكيرك؟« استعرض 
خاللها اربعة محاور تناولت طرق 
التفكي����ر، ومنها م����ا اطلق عليه 
التفكير الناقد وما يسمى بالتربية 
النقدي����ة والتي تهدف الى تكوين 
العقل مبا ميكنه من اصدار احلكم 
على األفكار والتصورات واألحكام 
انس����جامها  األخرى ملعرفة مدى 
واتساقها عقليا قبل اعتمادها، الفتا 
الى ان العقلي����ة النقدية ال تقبل 
األمور واحلوادث كما تروى لها، وال 
تسرع الى تصديقها، بل تعرضها 
على ميزان العقل ومحك التجربة 
لتتحقق من مدى صحتها او خطئها. 
وألقى الضوء على مفهوم التفكير 
الناقد والذي يشتمل على التفكير 
االستقرائي والتفكير االستنباطي 

والتفكير التقييمي، ومهاراتهم.
واس����تعرض بعد ذلك مفهوم 
التعليم االبداعي ومهاراته وأهدافه 
املتمثلة في مساعدة الطالب على 
اثراء س����لوكه االبداعي للتوصل 
لقدرات جديدة ومتنوعة عن طريق 
العامة،  االنشطة االستكش����افية 
وتنمية التفكير االبداعي وتدريب 
الطالب على التعامل مع املضمون، 

د.نوري الداود

الداود: استقبال المشاركات في جائزة عبدالمحسن الخرافي للتميز خالل أيام
صرح د.نوري الداود االمني العام جلائزة 
محمد عبداحملسن اخلرافي للتميز واالبداع 
الترب���وي التي تنظمه���ا جمعية املعلمني 
حتت رعاية رئيس مجلس االمة جاس���م 
 اخلرافي بأن االستعدادات الستقبال االعمال 
املشاركة في الدورة الرابعة للجائزة تسير 
على قدم وساق، وان اللجنة الدائمة ستقوم 
باستقبال االعمال املش���اركة في مجاالت 
القصيرة  الفترة  الثالثة خالل  املس���ابقة 
املقبل���ة وذلك في مج���االت املعلم املتميز 
املتميزة واملش���روع  التربوي���ة  واالدارة 

التربوي املبدع.

وحول اجلديد الذي تقدمه اجلائزة هذه 
الدورة اوضح د.الداود ان التقدمي هذه املرة 
 C.D سيكون بواسطة اس���طوانة مدمجة
اعدتها جلنة اجلائزة ويقوم املتس���ابقون 
باستيفاء عناصر املسابقة، وذلك من اجل 
مساعدة املتس���ابقني في تغطية كل بنود 

املسابقة دون نقص او قصور.
واشار االمني العام للجائزة الى ان عددا 
من التعديالت قد ادخلت على بنود املسابقات 
وكلها تهدف الى تس���هيل مهمة املتسابق 
بهدف اتاحة الفرصة للحصول على اكبر 

قدر من االعمال الفائزة.

 وعن اللق���اءات التعريفي���ة باجلائزة 
صرح د.الداود بأنها ستشهد زيادة وتركيزا 
اكبر من السنوات السابقة حتى تصل الى 
اكبر عدد من التربويني وتش���جعهم على 

املشاركة.
وعن اجلديد في احتفال التكرمي اعلن 
عن اهتمام خ���اص  باالعمال املش���اركة 
والتعري���ف بها، حيث س���يقام نش���اط 
عل���ى هام���ش احلف���ل لتق���دمي االعمال 
 الفائزة واملتميزة ف���ي حضور لفيف من 
رجال احلقل التربوي وكبار املس���ؤولني 

املهتمني بتطوير التعليم.
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كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لالإيـــجــــار
مكاتب بحويل

99248447 - 99946546

�سارع بن خلدون
م�ساحات خمتلفة + �ستاليت

نت + تكييف مركزي + حرا�سة


