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اجلزائر � كونا: ش����دد ممثل 
العربية  الكويت ف����ي املنظم����ة 
للتربية والثقافة والعلوم )السكو( 
د.فهد الراشد امس على ضرورة 
تطوير مناهج التعليم في الدول 

العربية.
وقال الراش����د في تص���ريح 
ل����� »كونا« عل����ى هامش امللتقى 
الدولي حول »مناهج اللغة العربية 
املنعق����د بالعاصمة  وتعلمه����ا« 
اجلزائرية »ان مثل هذه امللتقيات 
من شأنها مناقشة الطرق املعتمدة 
في تعليم اللغة العربية في ضوء 
األهداف املرسومة واالصالحات 

والتطورات التربوية احلاصلة«، مشددا على ضرورة 
االعتناء باملرحل����ة االبتدائية واثراء مرحلة التلقي 
األولى لنطق اللغة العربية باجلمل املركبة تركيبا 

بسيطا يتواءم مع املرحلة العمرية.
كما حرص الراشد على دعوة القائمني على قطاع 
التربية في مختلف الدول العربية لتخصيص مكتبة 
مصغ����رة داخل كل فصل خلل����ق األلفة بني التلميذ 
والكتاب، الفتا الى أن املكتبة املدرس����ية هي عصب 
احلياة التعليمية. وأشار الراشد الى ضرورة االعتماد 

على نحو النص أو النحو الوظيفي 
م����ن خالل قصة ت����الزم الطالب 
وتناسب عامه الدراسي فضال عن 
اجراء حتقيقات ميدانية وبحوث 
تطبيقية على شريحة من الطالب 
لكل مرحلة لرصد مواطن الضعف 
والركاكة وحصرها ومعاجلتها 
وفق استراتيجية تربوية تعليمية 

واضحة املعالم.
وفي اخلت����ام لفت الى أهمية 
التوجه ال����ى نظريات التجريب 
احلديث����ة واالبتع����اد ع����ن الكم 
وتكديس املادة التي تثقل كاهل 
الطلبة مبا ال يثري ملكة االبداع 
لديهم. ويش����ارك في هذا امللتقى عدد من الباحثني 
واملختصني وأساتذة اجلامعات من اجلزائر والكويت 

وسلطنة عمان واملغرب وليبيا وفرنسا.
وس����يتناول امللتقى الذي ينظم����ه مركز البحث 
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية اجلزائري عدة 
محاور أهمها »مناهج اللغة العربية وكيفية جتسيد 
األسس النظرية في الواقع التعليمي« و»أسس بناء 
اللغة العربية ومقاييس صياغته« و»دور املعلم في 

حتقيق أهداف مناهج اللغة العربية«.

العمر: استثمار طاقات األبناء من خالل األنشطة الرياضية 
من أهم أهداف المنهج التربوي لمادة التربية البدنية

مما يعزز اهمية الرياضة في 
الى ان  حياة الطالب، مشيرة 
االنش���طة البدنية من اهم ما 
ينبغ���ي ان يركز عليه املنهج 

الت���ي تعد م���ن اه���م اهداف 
التربية  التربوي ملادة  املنهج 
البدنية بحي���ث يتم توجيه 
الطاق���ات بالش���كل االيجابي 

تصريح صحافي على هامش 
رعايتها حفل اخلتام ان استثمار 
الطاقات الكامن���ة لالبناء من 
الرياضية  خ���الل االنش���طة 

الفني  التوجي���ه  اختت���م 
للتربي���ة البدنية في منطقة 
الفروانية التعليمية انشطته 
الرياضية بحضور مدير عام 
منطقة الفروانية يسرى العمر 
ومدير ادارة االنشطة التربوية 
ناجي الزام���ل واملوجه العام 
البدني���ة عبدالكرمي  للتربية 
املناطق  عبدالرضا وموجهي 
املدارس وذلك على  ومديري 
مسرح مدرسة عبداهلل الرومي 
االبتدائي���ة بنني ف���ي منطقة 
صباح الناصر حيث شهد احلفل 
العديد من الفقرات الرياضية 
اداها طالب املرحلة االبتدائية 
في م���دارس املنطقة وجرى 
توزيع الك���ؤوس على الفرق 
الرياضية التي حصدت املراكز 
الرياضية  االولى لالنش���طة 

للعام الدراسي 2010/2009.
وقالت يس���رى العمر في 

في ختام األنشطة الرياضية للتوجيه الفني للتربية البدنية على مسرح »عبداهلل الرومي االبتدائية«

املخرج يوسف الفايز د.سلطان املطيري

يسرى العمر وناجي الزامل ومديرة املدرسة أماني املتعب خالل النشاط

)أسامة البطراوي(أحد عروض تالميذ املدرسة

»نقطة ضوء« حول عيوب النظر
يستضيف الزميل سعد احلرمل 
الكويت  اذاعة  اثي����ر  الليلة عبر 
البرنام����ج العام د.س����لطان فهد 
املطيري استشاري طب وجراحة 
العيون من خالل برنامج »نقطة 
ضوء« للحوار حول العيوب التي 
النظر والطرق املختلفة  تصيب 
لتصحيحها وذلك الساعة السابعة 
مساء، وميكن للجمهور املشاركة 
على ارقام 22413250 – 22413251 – 
22413252، علما بأن البرنامج من 
اعداد كل من الزميل سعد احلرمل 
وطالل الشمري وتقدمي احلرمل 

ومن اخراج يوسف الفايز.

الليلة على اذاعة البرنامج العام

الراشد لتطوير المناهج في الدول العربية
خالل مشاركته في الملتقى الدولي بالجزائر

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

الدراسي النها تساعد في بناء 
النفسي واالجتماعي  اجلانب 
واحلركي عند االبناء وتنمي 
قدراته���م ومهاراتهم الذهنية 

والبدنية.
واثنت العمر على اللوحات 
الرياضية التي جسدها الطالب 
خالل احلفل والتي كانت متميزة 
واحتوت على تسليط الضوء 
التي  الس���لبيات  على بعض 
حتدث ف���ي املالعب من خالل 
العن���ف الرياضي والتعصب 
البعيد ع���ن الروح الرياضية 
وكذل���ك اس���تثمار طاق���ات 
الطلبة مبا يعود بالنفع على 
مستواهم التحصيلي، مشيدة 
بجهود التوجيه الفني باملنطقة 
وحتقيقه لالجنازات املختلفة 
س���واء الداخلية او اخلارجية 
حتت اش���راف تربوي ملعلمي 

وموجهي التربية البدنية.

د.فهد الراشد


