
ـــر  ــدل وزيــ ــ ــعـ ــ ــة وزيــــــــر الـ ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
الــدولــة لــشــؤون مجلس األمـــة ورئيس 
مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون 
أقامت  العزب،  عبدالله  فالح  د.  القصر 
دار الــعــثــمــان حــفــل تــكــريــم طـــالب دورة 
العثمان  عبداللطيف  عبدالله  املرحوم 

لتحفيظ القرآن الكريم السادسة. 
أنـــاب بــالــحــضــور عــن الـــوزيـــر، مدير 
عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك 
عــلــي الــشــيــتــان، وكـــان بــاالســتــقــبــال كل 
من عميد عائلة العثمان نوري عبدالله 
الــعــثــمــان واملـــهـــنـــدس عـــدنـــان عــبــدالــلــه 
البرجس  عبداللطيف  وحمد  العثمان، 
ــاء ولـــفـــيـــف مــن  ــ ــيـ ــ رئـــيـــس لــجــنــة األوصـ

الضيوف والشخصيات.
ــراك الــشــيــتــان كــلــمــة االفــتــتــاح  قـــدم بــ
الــتــي شــكــر فــيــهــا الـــوزيـــر عــلــى رعــايــتــه 
فإنما  شــيء  على  دل  إن  وذلـــك  للحفل، 
الرعاية  على  الــوزيــر  حــرص  على  يــدل 
واالهتمام  الــهــادفــة،  لألنشطة  الدائمة 
املستمر  وتشجيعه  الناشئة،  بــرعــايــة 
للمشاريع الخيرية، كما أثنى الشيتان 
ــر  ــوزيــ ــــن الــ عـــلـــى املـــتـــابـــعـــة الــــدائــــمــــة مـ
ألنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها 
خــدمــة  فـــي  بـــــارز  دور  لــهــا  يـــكـــون  وأن 
دولــــــة الـــكـــويـــت، وأكــــــد الـــشـــيـــتـــان عــلــى 
أهمية الدور الذي توليه الهيئة العامة 
لــــشــــؤون الـــقـــصـــر ملـــثـــل هـــــذه األنــشــطــة 
الفرد  بــنــاء  على  تعمل  والــتــي  الــهــادفــة 
وتــربــيــتــه عــلــى مـــكـــارم األخـــــالق، وقـــدم 
شــكــره لــعــائــلــة الــعــثــمــان ملـــا تــولــيــه من 
حـــــرص عـــلـــى مـــشـــاريـــع الـــخـــيـــر داخــــل 
نهج  على  مستمرين  الــكــويــت  وخـــارج 
العثمان  عبداللطيف  عبدالله  املرحوم 
في دروب اإلحسان ومد يد العون لكل 

صاحب حاجة.
وأعــــــرب املـــهـــنـــدس عـــدنـــان عــبــدالــلــه 
العثمان عن شكره لوزير العدل لرعايته 
لهذا الحفل وتشجيعه املستمر ودعمه 
بها  يــقــوم  الــتــي  الخير  ملشاريع  الــدائــم 
ثــلــث املـــرحـــوم عــبــدالــلــه الــعــثــمــان، كما 
عــبــر عــن امــتــنــانــه لــلــدور الــكــبــيــر الــذي 
تقوم به الهيئة العامة لشؤون القّصر 
ومديرها  إدارتــهــا  مجلس  فــي  متمثلة 
وأعضاء  والنواب  الشيتان  بــراك  العام 
الــلــجــان وأعـــضـــاء لجنة أوصـــيـــاء ثلث 
وجهودها  العثمان،  عبدالله  املــرحــوم 
املــتــمــيــزة فـــي ســبــيــل إنـــجـــاح رســالــتــهــا 
الــعــظــيــمــة فــي خــدمــة الــقــّصــر وإيــصــال 
الــحــق ملستحقه، وقـــدم شــكــره لــكــل من 
ــراف  ــاإلشــ ــاة الــــــذي يـــقـــوم بــ ــ ــزكـ ــ بـــيـــت الـ

والشكر  الخيرية،  الثلث  مشاريع  على 
ملبرة املتميزين لخدمة القرآن والعلوم 
الــشــرعــيــة عــلــى جــهــودهــم الــكــبــيــرة في 
العثمان  عبدالله  املرحوم  دورة  إنجاح 

لتحفيظ القرآن الكريم.

عــبــدالــلــه  املـــــرحـــــوم  دورة  وتــــهــــدف 
الــــعــــثــــمــــان لـــتـــحـــفـــيـــظ الــــــقــــــرآن الـــكـــريـــم 
ــرآن فـــــي نـــفـــوس  ــ ــقــ ــ ــ إلــــــى غــــــرس حـــــب ال
وقــلــوب األطــفــال والــشــبــاب، بــاإلضــافــة 
وغــــرس  الـــعـــربـــيـــة،  الـــلـــغـــة  دروس  ــــى  إلـ
كما  السلوك،  وآداب  الحميدة  األخــالق 
تصاحب الدورة املحاضرات التوعوية 
الحياة  جوانب  في  الهادفة  واألنشطة 
أكثر  موسم  كل  في  ويشارك  املختلفة، 

من 100 طالب وطالبة.

ــقــــاء  ــلــ اخــــتــــتــــم أخــــــيــــــرا الــ
لــفــريــق  األول  ــــاوري  ــــشـ ــتـ ــ الـ
ــريـــــق لــلــتــفــكــيــر  ــ بــــرنــــامــــج بـ
معلمي  بحضور  اإليجابي 
املرحلة  مــــدارس  ومــعــلــمــات 
كليات  ــاتـــذة  وأسـ الــثــانــويــة 
جــامــعــة الــكــويــت، حــيــث بــدأ 
اللقاء بنشاط قدمه كل من: 
أحمد  بمدرسة  بريق  فريق 
للبنني،  الثانوية  العدواني 
ــة بـــيـــان الـــثـــانـــويـــة  ــ ــــدرسـ ومـ
لــلــبــنــات، حـــول مـــدى تأثير 
ــامـــج فــــي ســلــوكــيــات  ــرنـ ــبـ الـ
ــبـــة ومـــعـــلـــمـــيـــهـــم رغـــم  ــلـ الـــطـ
قصر فترة تطبيق البرنامج 
لـــــــديـــــــهـــــــم فــــــــــي املــــــــــدرســــــــــة، 
ــلـــمـــون والــطــلــبــة  وأكـــــــد املـــعـ
أنــفــســهــم تــأثــيــر الــبــرنــامــج 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم 
وزيــــادة الــتــزامــهــم املــدرســي 

وتحصيلهم الدراسي. 
وقــــــالــــــت رئـــــيـــــس شـــركـــة 
الـــــنـــــويـــــر الــــكــــويــــتــــيــــة غــيــر 
املجلس  ورئـــيـــس  الــربــحــيــة 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج بــريــق 
الـــشـــيـــخـــة إنــــتــــصــــار ســـالـــم 
كلمتها  في  الصباح  العلي 
فـــي  «بــــــــريــــــــق»  ثــــــمــــــار  «إن 
لــم  الــــــــــذي  األول  مــــوســــمــــه 
كالتالي:  أشــهــر   3 يــتــجــاوز 
ثانوية  مدرسة  مشاركة 13 
ومــعــلــمــة  و69 مــعــلــمــا  فــقــط 
نـــتـــج  و12   11 ــفــــني  ــلــــصــ لــ
طــالــب  تــشــجــيــع 1600  عــنــه 
وطـــالـــبـــة فـــي حـــني شــاركــت 
كليات   4 بـــ  الكويت  جامعة 
طــالــب  و500  أســـــاتـــــذة  و8 

وطالبة تقريبا».
وأكــــدت الــصــبــاح أن هــذا 
املـــشـــروع الـــرائـــد لــيــس على 
ــة الــكــويــت أو  ــ مــســتــوى دولـ
ــــن الــــعــــربــــي فــحــســب  ــوطــ ــ الــ
بريق  فريق  سيعمل  وإنــمــا 
بــكــل جـــهـــده عــلــى أن يــكــون 
ــقــــوم  ــنــ ــــث ســ ــيــ ــ ــا، حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاملـ ــ ــ عـ
على  بحث  وتوثيق  بإعداد 
من  العلمية  املعايير  أعــلــى 
خـــالل تــطــبــيــق اســتــبــيــانــات 
مختلفة  شرائح  من  مقدمة 
تنفيذا  وذلــــك  الــتــعــلــيــم  فـــي 
الــــبــــحــــث  أدوات  إلحــــــــــــدى 
ــــاري تــنــفــيــذه  ــــجـ الـــعـــلـــمـــي الـ
ــا  ــدنــ ــاعــ ــســ لــــلــــبــــرنــــامــــج، ويــ
عــــلــــى إعــــــــــداد هـــــــذا الـــبـــحـــث 
الـــعـــلـــمـــي مـــــشـــــكـــــوًرا مـــركـــز 
الـــتـــمـــيـــز فــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الــكــويــت،  بجامعة  اإلداريـــــة 
ــيــــع مـــعـــلـــمـــي  ــمــ وأيـــــــضـــــــا جــ
املدارس وأساتذة الجامعة، 
لــنــتــمــكــن مـــن نــشــر نــتــائــجــه 
فــــي املــــؤتــــمــــرات واملــــجــــالت 
ــتـــي  الـــعـــلـــمـــيـــة الــــعــــاملــــيــــة الـ
تــعــنــى بــمــجــال عــلــم النفس 
اإليجابي ونحن نعمل على 
تنفيذ ذلك على قدم وساق. 
ــاح أن  ــبــ وأضــــــافــــــت الــــصــ
بـــــرنـــــامـــــج «بـــــــريـــــــق» أعـــلـــن 
أســــــــمــــــــاء املـــــــشـــــــاركـــــــني فـــي 
ــثــــالث  ــنـــــح الـــــدراســـــيـــــة الــ ــ املـ
ــعـــة بـــيـــركـــلـــي فــي  ــامـ إلــــــى جـ

الواليات املتحدة األميركية 
تـــدريـــبـــيـــة  دورة  لـــحـــضـــور 
ــة فــــــــي مــــجــــال  ــتــــخــــصــــصــ مــ
ــــي  ــابـ ــ ــجـ ــ ــفـــــس اإليـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــلـ ــ عـ
لـــهـــذا الــــعــــام، وذلــــــك لــتــمــيــز 
هـــــــؤالء املـــعـــلـــمـــني فــــي نــشــر 
ثـــقـــافـــة الــتــفــكــيــر اإليـــجـــابـــي 
بــني الــطــلــبــة، وهـــم الــدكــتــور 
جاسم العوضي من مدرسة 
أحـــمـــد مــــشــــاري الـــعـــدوانـــي 
واملعلمة  للبنني،  الــثــانــويــة 
خــــلــــود مــــــــراد مـــــن مــــدرســــة 
الـــعـــدان الــثــانــويــة لــلــبــنــات، 
واملــعــلــمــة شــــوق الــرشــيــدي 
من مدرسة مشرف الثانوية 
من:  كــال  بــأن  علما  للبنات، 
بـــرنـــامـــج بـــريـــق ومــؤســســة 
الــــكــــويــــت لـــلـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 
ــــوف يــتــحــمــالن تــكــالــيــف  سـ

هذه املنحة.
وأوضحت مدير برنامج 
بعد  أنــه  حسني  رقية  بريق 
املــعــلــمــني  آلراء  ــتــــمــــاع  االســ
وبعض  الجامعة  وأســاتــذة 
بـــريـــق  أن  أيـــقـــنـــت  ــبـــة  ــلـ الـــطـ
يــســيــر عــلــى دروب الــنــجــاح 

ــر، فـــتـــغـــيـــر ســـلـــوك  ــمــ ــتــ املــــســ
طالب أو طالبة ليس باألمر 
في  نعلم  كما  فهما  السهل، 
من  يبدأ  الــذي  املراهقة  سن 
ســن 15 إلـــى 21 وهـــي فترة 
على  تــمــر  وصــعــبــة  متقلبة 
ــان، وتــــكــــون بــمــثــابــة  ــ ــــسـ اإلنـ
فـــي  لـــــــه  األول  االخــــــتــــــبــــــار 
حــيــاتــه املــمــتــدة والـــــذي مع 
األســــف يــرتــكــب فــيــه بعض 
ــيــــات غــيــر  ــوكــ ــلــ ــلــــبــــة ســ الــــطــ
الدراسي  كالتهرب  مقبولة 
ــة،  ــ ــــدرسـ املـ ــــن  مـ ــيــــاب  ــغــ الــ أو 
ولــــكــــن كـــــان بــــريــــق بــمــثــابــة 
طــوق النجاة وهــذا ما أكده 
ــم، أنـــهـــم  ــهـ ــفـــسـ ــأنـ ــبـــة بـ ــلـ الـــطـ
بــعــد املــشــاركــة فــي بــرنــامــج 
بـــريـــق لــلــتــفــكــيــر اإليـــجـــابـــي 
ــيــــة  ــفــــســ ــنــ والـــــــرفـــــــاهـــــــيـــــــة الــ
املتكاملة وااللتزام بتطبيق 
سهلة  كانت  التي  التمارين 
وبـــســـيـــطـــة تـــعـــلـــمـــوا ثــقــافــة 
ــابــــي الــتــي  ــجــ الـــتـــفـــكـــيـــر اإليــ
غيرتهم تماما فبعد الكسل 
كان النشاط وااللتزام داخل 

املدرسة والبيت.

الطالبات مع التكريم تكريم ذكرى العياض

دالل املسعود متوسطة موجهي وموجهات العلوم

وائل ظريف وفيصل عزت مع طالب مدرسة الجري

براك الشيتان

براك الشيتان وإبراهيم الصالح مع نوري وعدنان العثمان

نوري العثمان مكرمًا براك الشيتان

تكريم عدنان العثمان

املكرمون في لقطة تذكاريةالطالب مع الجوائز

طالبات مدرسة بيان الثانوية

طالب مدرسة أحمد العدواني الثانوية

جانب من الحضور

إنتصار الصباح

رقية حسني
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لقاء «بريق» األول...
في املدارس الثانوية وجامعة الكويت

تحت رعاية وزير العدل فالح العزب

دار العثمان تكرم طالب دورة املرحوم عبدالله العثمان لتحفيظ القرآن الكريم

التوجيه الفني للعلوم
... يختتم أنشطته

ــة املــــوجــــهــــة االولـــــــى  ــ ــايــ ــ تــــحــــت رعــ
التوجيه  اقــام  املسعود،  دالل  للعلوم 
الـــفـــنـــي لــلــعــلــوم بــالــتــعــلــيــم الـــخـــاص 
ــتـــه عــلــى  الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي النـــشـــطـ
النموذجية،  املــعــرفــة  مــدرســه  مــســرح 
وبحضورعدد من املسؤولني ومدراء 

ومديرات التعليم الخاص.
دالل  االولـــــــــــى  ــة  ــ ــهـ ــ ــــوجـ املـ وقــــــالــــــت 
املــســعــود إنــه عــام مــن الــعــطــاء قدمنا 
واملسابقات  االنشطة  من  الكثير  فيه 
ــاء املــهــنــي  ــ ــمــ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة وخــــطــــط االنــ
والـــــــدروس الـــريـــاديـــة وكــــل االنــشــطــة 
ــدم الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــخــ ــتــــي تــ الــ
ــار على  ــ بــمــا يــعــود بــالــرفــعــة واالزدهــ
وطــنــنــا الــغــالــي الــكــويــت، ومـــن ثــم تم 
والطالبات  والــطــالب  املـــدارس  تكريم 

الحائزين املراكز املتقدمة.


