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جمعية بيادر السالم كّرمت وكيل وزارة الشؤون السابق بحضور ممثلي 32 جمعية

الفهد: المزروعي خدم وطنه بكل إخالص وقدم الكثير للعمل التطوعي
المزروع�ي: الوط�ن يحتاج من�ا إلى التعاض�د والتع�اون والتفان�ي والعمل الج�اد فلنعم�ل لتحقيق ذلك

الشيخ أحمد الفهد وعبدالرحمن املزروعي ود.عبدالرحمن العوضي خالل احلفل الشيخ أحمد الفهد يشارك املزروعي في تقطيع كعكة احلفل وتبدو دالل العثمانعبدالرحمن املزروعي يقّبل مصحفا شريفا خالل تكرميه من الشيخ أحمد الفهد ود.عبدالرحمن العوضي

القبلية والقرابة المحدد األول لمكونات العقل العربي.. 
وضرورة تفعيل القيم اإلسالمية في المناهج واإلعالم

صدر حديثا في مجلة عالم التربية 
بحث جديد ش���ارك فيه د.محسن 
الصاحلي ود.ب���در ملك ود.لطيفة 
الكندري عن واقع تطبيق التربية 
االس���امية في القضايا املعاصرة 
من وجهة نظ���ر املعلمني بالكويت 
يتناول واقع التربية االسامية بهدف 
دراسة التربية االسامية ودورها في 
بعض مناحي احلياة العامة ومجاالت 
القضايا املعاصرة اخلاصة واملتمثلة 
في مجال الفرد واالسرة والوسائط 
التربوي���ة واملجتمع م���ن منظور 
املعلمني واملعلمات في الكويت، كما 
يهدف البحث الى مساعدة التربويني 
في فهم الواقع والتعامل معه بصورة 
اعمق والتأثير فيه بشكل ادق، ومت 
استخدام املنهج الوصفي في جمع 
البيانات واملعلومات الازمة لتحقيق 
اهداف البحث، وق���د بلغت عينة 
الدراسة 582 من املعلمني واملعلمات. 

وتنبع اهمية الدراسة مما يلي:
- الدراسة امليدانية الراهنة تعد 
فريدة من نوعها في هذا املجال، حيث 

تعاني التربية االسامية من كثرة 
الكتابات االنشائية وقلة الدراسات 
امليدانية، كثير من الدراسات االسامية 
تكثر فيها النصوص الدينية وتقل 
فيها الشروح العقلية واالستدراكات 
الفكرية، من املهم املزاوجة بني العطاء 
العقلي والنقلي الس���يما في مجال 

الفكر التربوي االسامي.
- الدراس���ة احلالية قد تكون 

اول دراسة في الكويت تتناول هذا 
ال���ذي يحدد واقع  املوضوع املهم 
التربية االس���امية ف���ي القضايا 
املعاصرة ومدى وعي افراد املجتمع 

الكويتي بهذا الواقع.
القائمني  الدراسة تزود  - هذه 
على التربية في املؤسسات املختلفة 
مبؤشرات عامة تكشف عموما عن 
دور التربية االسامية في القضايا 

املعاصرة.
- الدراسة احلالية تعرف متخذي 
القرار بجوانب القوة والضعف فيما 
يتعلق بتطبيق املجتمع الكويتي 
ملبادئ وتعاليم التربية االسامية 
عند التعامل مع القضايا املعاصرة 
مما يساعدهم على وضع اخلطط 
والبرامج التي تدعم جوانب القوة 

وتعالج جوانب الضعف. 

د.لطيفة الكندري د.بدر ملك د.محسن الصاحلي

ليلى الشافعي
أع����رب نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد عن سعادته وهو يرى 
هذا اجلمع الغفير جاء ليكرم وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
السابق عبدالرحمن املزروعي، وقال 
خال االحتفال الذي نظمته جمعية 
النس����ائية لتكرمي  بيادر السام 
املزروعي: كم يسعدني ويشرفني 
أن أكون اليوم بينكم لست راعيا 
للمهرجان بل مشارك لشخصية 
عظيمة خدمت وطنها بكل اخاص 
وكانت خير مثال للعمل مبا بذله 
م����ن جهد عظيم وتف����ان ال ميكن 
نسيانه خاصة ان بصماته باقية 
في وزارة الش����ؤون وخاصة في 
العمل التطوعي، وقال ان اهلل تعالى 
أمرنا ان نشكر الناس وجئنا نشكر 
العم عبدالرحمن باسم الرياضيني، 
وباس����م النقابيني وباسم الرعيل 
االول، وباس����م ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وباسم املقاهي الشعبية 
وروادها، وباسم كل عمل تطوعي 
قمت به لهذا الوطن الغالي نقول 
لك ش����كرا، فقد كان لك دور كبير 
وعظيم في مشاركتك في كل عمل 
بصماتك تدل عليه وكنت عنصرا 
فعاال في بن����اء وطنك نفتخر بك 
اليوم جميعا فأنت ميزة من مميزات 

هذا املجتمع الطيب.
وأضاف الش����يخ احمد الفهد: 
يحسدنا اآلخرون اليوم حلبك لهذا 
العمل التطوعي النبيل هذا العمل 
اخليري بأوجه نش����اطه النقابي 
والتعاون����ي، هذا النش����اط الذي 
نحرص عليه ال ميكن ان يستمر 
لوال عطاء ناس مخلصني وضعوا 
بصماتهم في كل مكان، لذلك باسم 
احلكومة الكويتية نقول للعم أبو 
يوسف شكرا وألنني شاركت في 
بعض املجاالت التطوعية وأعرف ما 
قام به أبو يوسف، فأقدر ذلك كثيرا 
جتاه هذه الش����خصية الكويتية 
احملببة التي عملت وخرجت وتركت 
اآلث����ار العظيمة على هذه االرض 

الطيبة.
وأعرب الشيخ احمد الفهد عن 
سعادته للمشاركة في هذه املناسبة، 
الش����كر جلمعي����ة بيادر  موجها 
السام على انها سبقت اآلخرين 
والتعاونيات والرياضة والنقابات 
في هذا التكرمي قائا: ما هذا بغريب، 
فامل����رأة الكويتية س����باقة دائما، 
فالشكر للجميع وامتنى الصحة 
والعافية للعم أبو يوسف وان تظل 

شمعة الكويت مضيئة بالعم أبو 
يوسف وأمثاله، وشكر لتكرميي 
برعاية هذه املناسبة لهذا الشخص 
الش����امخ الذي ال أحد اال ويعرف 
بصمات����ه في العمل التطوعي من 
جيلنا ومن قبله، فهذه الشخصيات 
رمز للعمل واالجتهاد واملشاركة في 
بناء التنمية البشرية، وأمتنى ان 
يعطى لهؤالء الشخصيات تقديرها 

ملا بذلوه في خدمة أوطانهم.

شكر واجب

وحتدث وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل الس����ابق 
املزروع����ي موجها  عبدالرحم����ن 
الش����كر الى الش����يخ أحمد الفهد، 
وق����ال: يس����عدني أن أرحب بكم 
ش����اكرا لكم حضورك����م معنا في 
هذا اجلمع الطيب املبارك. وأسأل 
اهلل ان يعينكم على حتمل املهام 
التي شرفتم بحملها  واملسؤولية 

خلدمة الوطن واملواطنني.
الى رئيس  الش����كر  كما وجه 
مجل����س ادارة اجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والسرطان وممثل 
جمعيات النفع العام د.عبدالرحمن 
أمينة صندوق  العوضي، وإل����ى 
االحت����اد الكويت����ي للجمعي����ات 
النسائية ورئيسة جمعية الرعاية 
اإلسامية دالل الرومي وسكرتير 
الكويت  العام لعمال  عام االحتاد 
عبدالرحمن الغامن ورئيس مجلس 
إدارة »كونا« الشيخ مبارك الدعيج 
ب� »كونا«  التصوير  إدارة  ومدير 
أنور احلساوي ومعاونيه الفنيني، 
وقال لعلكم تعلمون انني مازلت 
أجاهد في ميدان العمل االجتماعي 
وأحتمل أعب����اء ال تقل عن أعباء 
العمل بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل والشباب والرياضة التي 
عملت بها ما يق����ارب ال� 37 عاما 
بكل اإلخاص والتفاني لهذا الوطن 
والشواهد كثيرة من خال رعاية 
جمعيات النفع الع����ام والتي لها 
أكبر األثر في التنشئة االجتماعية 
الس����ليمة ألبنائنا وبناتنا ومنها 
جمعية بيادر السام التي حتتفل 

مبرور 30 عاما على إشهارها.
وأضاف: مازلت أمارس عملي 
كرئيس ملجل����س إدارة الصندوق 
الش����عبية  االجتماع����ي للمقاهي 
وديوانية الرعيل األول الذين قدموا 

خدمات جليلة لهذا الوطن.
ووجه حديثه الى احلضور قائا: 
ان هذا الوطن املعطاء يحتاج منا 
الى التعاضد والتعاون ويحتاج منا 
الى التفاني والعمل اجلاد، فلنعمل 

على ذلك.

كما يدعونا لوحدة الصف � كما 
ورد في بيت من الشعر:

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
وإذا افترقن تكسرت آحادا

الرجل اإلنسان

من جهته ألقى كلمة جمعيات 
النفع الع����ام رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني 
والسرطان د.عبدالرحمن العوضي 
وقال ان املزروعي يستحق أكثر من 
تكرمي وأريد في هذه املناسبة الكبيرة 
ان أعبر عن مشاعر جمعيات النفع 
العام جتاه هذا اإلنس����ان العظيم 
فأنا أعرف املزروعي فمن أكثر من 
40 عاما أؤمن بأن العمل التطوعي 
هو الذي ينهض باملجتمع ويشارك 
في بناء البلد وينهض باملجتمعات 
ابويوسف في  املتخلفة، فوجدنا 
كل م����كان وكل مناس����بة، ضحى 
بحياته كلها من اجل العطاء، فلو 
نظرت للتواضع فهو قمة التواضع، 
ولو نظرنا لاخاق فهو قمة من 

االخاق والعط����اء واحملبة حتى 
مع األطفال جنده يسايرهم ومع 
املعاقني ومع الشباب ومع الرياضة، 
حيث شمل جميع مزايا اإلنسانية 
كلها، واسترسل د.العوضي قائا: 
انه رجل قليل املنام قليل الطعام 
قليل ال����كام وفي اي وقت جنده 
فقد ض����رب املثل للناس كموظف 
وكوكيل فبابتسامته الدائمة جنده 
في كل إدارة وكل عمل. وأعرب عن 
سعادته بأن جمعية بيادر السام 
بادرت الى الدع����وة لهذا التكرمي 
وأشعرتنا بأننا مقصرون، فمثل 
هؤالء الناس يجب ان يقتدى بهم 
كنموذج للعطاء، ضحى بكل شيء 
ف����ي حياته من اجل خدمة الوطن 
ومن اج����ل التطوع ف����ي العمل، 
فالعمل احلكومي ال يلبي احتياجات 
املجتمع، اما العطاء فهو عملة نادرة 
وال ميكن ان ننسى هؤالء الناس 
ونذكرهم دائما ألنهم كانوا شعلة 
لنا وأمتنى ان يكونوا قدوة ويعلموا 
أبناءنا أهمية هذا العمل التطوعي 

وأن يستفيدوا من خبرات الرعيل 
الذي أثرى هذه األرض الطيبة فهم 
التطوعي.رجل  العمل  القادة في 
من الزمان اجلميل بدورها قالت 
رئيسة مجلس إدارة جمعية بيادر 
السام دالل العثمان: جنتمع اليوم 
لتكرمي رجل من الزمان اجلميل 
خدم كويتنا احلبيبة بجد واجتهاد 
وأمانة وصدق وإخاص وتفان، 
بذل شبابه وأفنى 37 عاما من عمره 
في خدمة الوطن دون كلل أو ملل، 
مؤكدا ان العطاء الصادق ال تضعفه 
األزمات وال توقفه الضغوط وال 
تؤثر عليه احلوافز، فكان نبراسا 
من العطاء املستمر والعمل الدؤوب 
في خدمة الوطن واملجتمع وذلك 
من خ���ال رعايته ودعمه الدائم 
واملتواص���ل للمنظم���ات غي���ر 
احلكومية واملؤسسات التطوعية 
املشهرة من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، كما ساهم في 
حل مشاكلها وتذليل الصعوبات 
التي  التي تواجهه���ا واملعوقات 

تعترضها مما كان له أبلغ األثر في 
رفع معنويات القائمني على العمل 
التطوعي وزيادة ثقتهم بالوزارة 
وتوثيق صلتهم بها وتشجيعهم 
على االستمرار في العطاء والعمل 

التطوعي لارتقاء باملجتمع.
فهو رعى جمعية بيادر السام 
وبارك مسيرتها لم يعتذر يوما عن 
تلبية دعوتها، رعى حفاتها في 
املناسبات املختلفة ومهرجاناتها 
للطفولة وأسواقنا اخليرية وزار 
التدريبي���ة وملتقياتها  دوراتها 
الثقافية ومؤمتراتها االجتماعية 
والتربوي���ة كما ب���ارك مرافقها 
التربوية العديدة ورعى حفات 
تخ���رج األبناء ف���ي احلضانات 
وامل���دارس ومرك���ز دار النعيم 
الكرمي ونادي  الق���رآن  لتحفيظ 
التاميذ  أبنائنا  الريان ملساعدة 

في أداء الواجبات املدرسية.
فهنيئا لنا وملنظمات املجتمع 
املدن���ي املنضوية حتت مظلة 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 

والعمل بالعم أبو يوسف.

الجندي المجهول

وأضافت ان العم أبويوسف 
هو ذلك اجلندي املجهول الذي قال 
عنه األمير الوالد الراحل الشيخ 
سعد العبداهلل رحمه اهلل »نعم 
كنت ال تأبه لشهرة أو مركز، إال 
أنك ف���ي قلوبنا محفور بأحرف 
من نور«، وبصماتك جليلة تشهد 
على اجلهود الطيبة التي بذلتها 

في خدمة وطنك.
ذكرى عط���رة كانت والزالت 
وستبقى يتذكرها األجيال على 
مر العصور فكلنا بناتك وأبناؤك، 
ولن ننس���ى جهودك ما حيينا.
وفي كلمة القتها رئيسة جمعية 
الرعاية االس���امية دالل البشر 
الرومي اكدت فيها ان تاريخ األمم 
ابنائها املخلصني  يبنى بجهود 
الذين يعدون جنوما س���اطعة 
تهدي السابلة سواء الطريق ومن 
تلك النجوم الساطعة في سماء 

الكوي���ت عبدالرحمن املزروعي 
الذي اعطى الشؤون االجتماعية 
والعمل من جهده الدؤوب ما ال 
ينكره اال من ينكر ضوء الشمس 
في رابعة النهار، فان ترك اليوم 
موقعه في الوزارة فلن يحرمنا 

ذلك عطاءه الذي فطر عليه.
من جهته اكد السكرتير العام 
العم���ال عبدالرحمن  في احتاد 
اننا نك���رم رجا قدم  الغ���امن: 
للطبقة العاملة واحلركة النقابية 
كل الدعم واملس���اندة، وهيأ لها 
الظروف املائمة لتحقيق الكثير 
من االجنازات واملطالب واملكاسب 
عندما كان يشغل منصب وكيل 
الش���ؤون االجتماعي���ة  وزارة 
والعمل، واملستشار مبكتب الوزير 
فيما بعد، وق���ال ان هذا الرجل 
صاحب املبادئ الذي كانت له على 
الدوام مواقف صلبة وايجابية 
تنبع دائما، وبالدرجة األولى من 
املصلحة الوطنية العليا للكويت 

وشعبها.

عبدالرحمن المزروعي في سطور
املزروعي من مواليد الكويت عام 1937، حصل على ليسانس 
آداب علم اجتماعـ  جامعة القاهرة 1962، تدرج في املناصب حتى 
ــاط األهلي بوزارة الشؤون االجتماعية  شغل رئيس قسم النش
ــة املجتمع فبراير 1966 ـ  ــل 1962 ـ 1966، ومراقب تنمي والعم
مايو 1966، ومدير إدارة رعاية الشباب والنشاط األهلي 1966 ـ 
ــاعد لشؤون الشباب والطفولة 1975 ـ  1975، ووكيل وزارة مس
1991، ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل من سبتمبر 1991 
حتى سبتمبر 1999، ومستشار مبكتب وزير الشؤون االجتماعية 
ــرأس العديد من اللجان  ــام 1999 حتى 2008، وت والعمل عن ع
الوطنية وعضو مجلس ادارة بعض املؤسسات واجلمعيات االهلية، 
ومثل الكويت وشارك في الكثير من املؤمترات واالجتماعات على 
ــتوى الدولي والعربي واحمللي ويشغل حاليا رئيس مجلس  املس

ادارة املقاهي الشعبية وديوانية الرعيل االول.

من أجواء الحفل
ـ مت عرض سينمائي ملا قدمه عبدالرحمن املزروعي خالل أربعة 

عقود بعنوان عطاء بال حدود.
ــعل لوحة زيتية تكرميا  ــكيلي عادل فهد املش ـ قدم الفنان التش

له على جهوده.
ـ قام أحد املعاقني الذين شملهم املزروعي برعايتهم بتكرميه.

ــوان »رمز التفاني«  ــاعرة إقبال النهام قصيدة بعن ــت الش ـ ألق
حازت اعجاب احلضور.

ــئة رقصة غنائية  ـ قدمت أطفال البيادر من نادي النجوم للناش
بعنوان »انظروا االعالم«.

ـ قدمت دالل العثمان درعا تكرميية لراعي احلفل الشيخ أحمد الفهد.
ـ قدم الشيخ أحمد الفهد درعا تكرميية للمحتفى به.

ــليم  ــاركة بتس ــيخ أحمد الفهد وممثلو اجلهات املش ـ قام الش
الدروع للمزروعي.


