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  بال مكياج
  والتربية جهاد... يفة الكندري لط
هلذا نـذرت حياـا   ... مبدأها أطفال اليوم رجال املستقبل... خبرية تربوية ذات إسهامات متعددة 

   .لتأسيس جيل ينهض باألمة
تلك املرأة .. اا لطيفة الكندري , ضيفتنا هلذا العدد ال ترتدي النضارة لكنها ترى القادم بكل تفاؤل

امتدت أعماهلا لتصل إىل العامل بعد أن جتاوزت بلدها الكويـت ودول اخللـيج   ...  اللطيفة والنشيطة
  .  العريب

واصلت ... م جتاوزت العامني بعد األربعني 2006ولدت لطيفة يف الكويت ويف هذا العام   
, تعليمها وبكل إصرار حىت استطاعت احلصول على درجة البكالوريوس يف التربية ختصص لغة عربية

بل حزمت أمتعتها وتوجهت إىل الواليـات  , كن إىل ذلك مثل الكثريات من نساء العامل العريبومل تر



املتحدة األمريكية لتواصل دراستها يف جامعة بتسربغ حىت حصلت على املاجستري يف األصول اإلدارية 
حىت نالت . ..وبعد املاجستري واصلت الركض العلمي مثل كل الناجحني إم ال يتوقفون أبدا, التربوية

مث عـادت إىل بالدهـا   , سلفانيا ستيت األمريكيةنالدكتوراه يف األصول واإلدارة التربوية من جامعة ب
فاحتفى ا الوطن مثلما احتفى بنجاحها يف . ..الكويت وهي تزهو بالدكتوراه وعلى األصول التربوية

فبدأت متارس ما تعلمته كعضو هيئة تدريس يف كلية التربية األساسية باإلضافة إىل عملها , دواخل ذاا
 . كمستشارة ملركز الطفولة واألمومة بدولة الكويت

لتحدي وأصرت ترى بنت الكندري أن التربية جهاد وأا مسئولية ومتعبة وشاقة وهلذا قبلت ا  
والدكتورة لطيفة الكندري ترى أن الشباب حباجه إىل البناء الصحيح ومن مرحلة . على التفوق كعادا

إا تقول ... الطفولة وأم حيتاجون دوما إىل التشجيع ليواجهوا الغزو الثقايف وال ينجرفوا وراء غريهم
  . ان تكون عونا لنا ال ضدناأن علينا أن نستفيد من عصر العوملة واالنفتاح اإلعالمي و

... مل تسبح ضيفتنا عكس التيار بل تسايره حىت تكسبه إىل صفها إـا ال حتـب الصـدام     
  .وحديثها ال ميل وفلسفتها توحي لك بأنك أمام تربوية حكيمة وجامعة كبرية

  .إا تعمل دون كلل أو ملل  
يتوقف نشاطها داخل أورقة كلية  مل.. يساند نشاطها ابتسامتها الرقيقة وروح اجلماعة عندها  

اجلميع فهي تعمل لرضا اهللا ) أم(أا , التربية بل أمتد إىل الطفولة حيث تعمل مستشارة ملركز الطفولة
أوال مث لراحة الناس فهي ختدم األطفال من خالل عملها مبركز الطفولة وختدم الشباب يف تدريسها هلم 

يف النادي العلمـي  " بر الوالدين"يف اللجنة العليا لربنامج  بالكلية وتعمل ألجل الكبار بصفتها عضوا
  . الكوييت وهي عضوا يف اهليئة االستشارية ملركز الراية للتنمية الفكرية

إا امرأة جمتهدة ومنظمـة  .. مل حتصرها أسرا أو جمتمعها وال حىت عملها يف دائرة اإلقليمية  
حميطها من خالل إصـداراا الفكريـة يف اـال    وتعرف قيمة الوقت فهي تتواصل مع منهم خارج 

  .كتابا يف التربية والزالت تواصل إبداعها الفكري) ثالثة عشر(التربوي حيث ألفت 
إا حتب كل ... الدكتورة لطيفة الكندري ال تعرف الكراهية هلذا جنحت يف احلياة وبامتياز  

دم إىل األمام وباحلب والعطـاء واإلخـالص   شيء حوهلا هلذا أحبتها األشياء فأحاطت ا ودفعتا لتتق
  .للجميع) أماً(صارت لطيفة الكندري 

 


