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الوزير متوسطا عددا من املكرمني في احلفل  )هاني عبداهلل( وزير التربية د.بدر العيسى مع قيادات »التربية« 

العيسى خالل حفل تكرمي متقاعدي »األحمدي التعليمية« في اجلميرا: الوزارة جادة في إحالة من أمضى 34 عاماً في اخلدمة من شاغلي الوظائف اإلشرافية إلى التقاعد

تسكني وكالء »التربية« املساعدين قريباً واإلحاالت للتقاعد األسبوع املقبل
فعليا في إجراءات االستعداد 
لتشغيل املدارس الـ 12 املتوقع 
تسلمها خالل األشهر القليلة 
املقبلة. موضحة أنه مت فتح باب 
التقدم بطلبات النقل للهيئات 
التعليمية واالدارية واالشرافية 
إلى مدارس هذه املنطقة إضافة 
إلى اســـتقبال طلبـــات النقل 

للطلبة والطالبات.
وأشـــارت إلى أن املنطقة 
تعمل حاليا على حصر أعداد 
الراغبـــن فـــي النقـــل لعمل 
إلى  الالزمة. الفتة  امليزانيات 
وجـــود جلنة تنســـيقية مع 
أهالي املدينة بحيث يتم جتهيز 
املدارس بالتعاون والتنسيق 
مع االدارات املركزية في وزارة 
التربية لضمان انطالقها في 

العام الدراسي املقبل.
وذكرت ان املدارس املتوقع 
تشغيلها العام املقبل ستشمل 
جميع املراحل الدراســـية من 
ابتدائية ومتوسطة وثانوية 
بنن وبنات بحيث يتم توفير 
التعليمية جلميع  اخلدمـــات 

قاطني املدينة.

البشرية  واهتمامه بالكوادر 
التـــي أخلصـــت وتفانت في 
التعليمية  خدمـــة املســـيرة 
على مدى سنوات. الفتة إلى 
أن املنطقة نظمت احلفل تكرميا 
الذين لم  التربويـــن  لهؤالء 
يبخلوا بجهدهم ووقتهم في 
سبيل نهضة الوطن وتنشئة 

أجياله.
وقالت الصالل خالل احلفل 
التكرمي يشمل قرابة 200  إن 
متقاعد ومتقاعدة لألعوام من 
2009 حتى 2014 حيث حرصت 
التواصل معهم  املنطقة على 
وتوجيه دعوات التكرمي إليهم 
عرفانا منهـــا بجهودهم التي 
بذلوهـــا خالل فتـــرة عملهم 
التعليم والوظائف  في سلك 
اإلشرافية التي شغلوها. الفتة 
إلى أن التكرمي شـــمل جميع 
الســـنوات  املتقاعدين خالل 
املاضية من معلمن وإدارين 

وإشرافين.
وفيما يخص مدارس مدينة 
صباح االحمد السكنية اجلديدة، 
قالت الصالل إن املنطقة بدأت 

بتكرميهم وهم ســـعداء ألداء 
رسالتهم التعليمية والتربوية 
في احلياة والتي هي محفورة 
التالميذ  في قلـــوب جميـــع 
العاملن معهم في  وزمالئهم 
نفس املجال لسنوات طويلة.

ولفت الـــى ان االحتفالية 
تعتبر ملسة وفاء من منطقة 
األحمدي التعليمية بتكرميهم 
نبـــالء املعلمن والعاملن في 
مجال التربية على ما قدموه 
من جهود خالل السنوات التي 
امضوها فـــي وزارة التربية. 
الفتا الـــى ان احلفل يختص 
بجميع الذين تقدموا بالتقاعد 
في منطقة االحمدي فقط ويبلغ 
عددهم حوالي 200 شخص. 
مستدركا بالقول: مهما بذلنا من 
جهود وتقدير لهم لن نوفيهم 

حقوقهم.
وبدورها، أكدت مدير عام 
التعليمية  منطقة االحمـــدي 
منى الصالل ان حضور وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
العيســـى حفل تكرمي  د.بدر 
املتقاعدين دليل على حرصه 

التكـــرمي  لهـــذا  التعليميـــة 
الـــذي يحتفى فيـــه بكوكبة 
الـــذي كان  مـــن املتقاعدين، 
يفترض ان يتم تكرميهم منذ 
سنوات ســـابقة. موضحا ان 
هـــذا التكرمي تقديرا ملا بذلوه 
من جهود لســـنوات طويلة، 
املتقاعدين أعطوا كل  فهؤالء 
جهدهم للوزارة. منوها بأنه 
ســـيكرم املتقاعدين اآلخرين 
خالل الفترة املقبلة في باقي 

املناطق. 
من جانبـــه، تقدم الوكيل 
املساعد للتعليم العام د.خالد 
الرشيد بالشكر والعرفان لكل 
من خـــدم وزارة التربية من 
معلمن ومسؤولن سواء كانوا 
مدراء مدارس أو مســـاعدين 
أو تواجيه على ما  ومراقبن 
قدموه وبذلوه من جهد خلدمة 

التعليم في الكويت.
العاملن  وأضاف: جلميع 
في الســـلك التربوي الشرف 
التعليم ألنها  حلملهم رسالة 
أنبل رســـالة، وال شك أن من 
عملوا في هذا املجال يتشرفون 

نفى العيســـى ما تـــردد من 
معلومات حول إحالة مكتبي 
الثقافيـــن في لندن  الكويت 
والقاهرة الى النيابة بســـبب 
جتاوزات ماليـــة، مؤكدا عدم 

صحة ذلك.
وأعرب العيسى عن شكره 
وتقديره الى منطقة األحمدي 

د.هيثم االثري الذي سيتسلم 
مهام عمله قريبا. مستطردا: 
»ستســـمعون عـــن أســـماء 
الوكالء املساعدين لتسكينهم 
القطاعات الشاغرة قريبا  في 

جدا«.
وبشـــأن ما مت تداوله في 
التواصل االجتماعي،  وسائل 

محمود الموسوي

أكد وزيـــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ان وزارة التربيـــة جادة في 
إحالة من أمضى 34 عاما في 
الوظائف  اخلدمة من شاغلي 
االشرافية الى التقاعد. الفتا الى 
ان برنامج اإلحاالت سيبدأ فور 
تسلمه كشف األسماء مطلع 

االسبوع املقبل.
ولفت العيسى في تصريح 
للصحافيـــن خـــالل رعايته 
حفل تكرمي متقاعدي منطقة 
االحمدي التعليمية امس االول 
الى ان اعتماد االحالة للتقاعد 
سيتم وفق آلية االحالل للبدائل 
املرشـــحة التي ستشغل هذه 
الوظائف االشرافية مباشرة 
فور اعتمـــاد قرار االحالة ملن 
أمت فـــي اخلدمة 34 و35 عاما 

واكثر.
وقال العيســـى انه يعمل 
حاليا على استقرار املناصب 
القيادية خصوصا بعد اعتماد 
مرسوم وكيل الوزارة اجلديد 

جانب من املكرمني 

خالل افتتاح معرض 110 من املدارس اخلاصة في مجمع ديسكفري

التميمي: إنشاء أول مدرسة أملانية مطلع العام املقبل
هالة عمران

كشف مراقب املدارس 
األجنبية في إدارة التعليم 
اخلاص بوزارة التربية علي 
إنشــــاء أول  التميمي عن 
مدرســــة أملانية في البالد 
وســــتدخل اخلدمة فعليا 
مطلع العام الدراسي املقبل 
2016/2015. وقال التميمي 
في تصريــــح للصحافين 
خالل افتتاحه أمس، معرض 

املدارس اخلاصة في مجمع 
ديســــكفري، ان املدرسة 
إليها ستستقبل  املشــــار 
طالبهــــا فور اســــتخراج 
الترخيص اإلداري لها من 
اجلهــــات املختصة، مؤكدا 
انها ســــتخضع لألنظمة 
التي  والضوابــــط ذاتهــــا 
املدارس  إليهــــا  تخضــــع 

األجنبية في الكويت.
وفــــي املعــــرض أبدى 
التميمي ارتياحه وإعجابه 

الشــــديد بفكرة املنظمن 
حيث استقطاب نحو 110 
مدارس عربيــــة وأجنبية 
في مكان واحد مع أولياء 
الشــــأن  األمور وأصحاب 
لعرض اخلدمات التعليمية 
التي تقدمها كل مدرســــة 
على حدة شــــاملة نوعية 
اخلدمات وطبيعة املناهج 
وقيمــــة الرســــوم والزي 
املدرســــي وطبيعة العمل 
وأجور املعلمن واإلدارين 

العاملن فيها.
وقال التميمي ان كثيرا 
من أولياء األمور يترددون 
على اإلدارة للســــؤال عن 
العربية  املــــدارس  بعض 
واألجنبية واالستفسار عن 
طبيعة اخلدمات التعليمية 
التي تقدمهــــا، األمر الذي 
اإلدارة  ســــهل كثيرا على 
وعلى ولي األمر في إيجاد 
اإلجابة الشافية لكل األسئلة 

املثارة.

خالل ورشة العمل لالختبارات اإللكترونية في معهد الفحيحيل الديني

العنزي: إنشاء برنامج التسميع اإللكتروني للقرآن الكرمي 
يوفر الوقت واجلهد على املعلم والطالب

التعليم  إدارة  أشاد مدير 
الديني دخيل العنزي بجهود 
إدارة التعليـــم الدينـــي في 
إنشاء ورشة عمل لالختبارات 
االلكترونية بحضور معلمي 
الدينـــي  التعليـــم  إدارة 
ومديـــري املعاهد واملوجهن 
مـــن إدارة التعليـــم الديني 
التعليمية  ومنطقة األحمدي 
ملعرفة كيفية وضع األسئلة 
االلكترونية على احلاسوب 
وكيفيـــة اســـتخدام التقنية 
احلديثة لتسهيل مهمة املعلم 
الوظيفـــي،  أداء دوره  فـــي 
ولتعليم الطلبة الطرق األسهل 

ابتكارا في تلقي املعلومات.
وقال العنزي إن ما قام به 
قســـم اللغة العربية بورشة 
العمل مـــن إنشـــاء برنامج 
التسميع االلكتروني للقرآن 
الكـــرمي ما هو إال إجناز باهر 
لتوفيـــر الوقت واجلهد على 
املعلم والطالب في مادة القرآن 

الكرمي.
جاء ذلك في ورشة العمل 
لالختبـــارات االلكترونيـــة 
الفحيحيل  أقامها معهد  التي 
الثانوي للبنن صباح أمس 
حتت رعاية مدير إدارة التعليم 
الديني دخيـــل العنزي. وقد 
قام مدير املعهد الدكتور مفيد 
خالد عيد بتقدمي شرح مبسط 
ألنواع ومميزات االختبارات 
االلكترونية، وما تتضمنه من 
مزايـــا وإيجابيات في توفير 
الوقـــت للمعلمن وســـرعة 
احلصول على املعلومات من 

قبل الطلبة. 
العنزي واملعلمون  وقام 
املشاركون في الورشة بزيارة 
مختبـــر املكتبة فـــي املعهد 
لالطالع على برنامج تطوير 
التسميع االلكتروني من إعداد 
وتقدمي األستاذ عبد السميع 
محمد من قسم اللغة العربية. 
حيث قام مجموعة من الطالب 
بتســـميع القرآن الكرمي عبر 
أجهزة احلاسوب باستخدام 
السماعات واملايكروفونات. كما 
قاموا بزيارة مختبر حاسوب 
آخر لالطالع على شرح اختبار 
)النت ســـبورت( من إعداد 
وتقدمي األســـتاذ نبيل حامد 
من قسم االجتماعيات، حيث 
شمل البرنامج أهداف سلوكية 
يســـتطيع املعلم من خاللها 
كيفيـــة اســـتخدام التقنيات 
احلديثة فـــي تقومي الطالب 
الكترونيا فـــي داخل احلقل 
الدراسي، منها األهداف املعرفية 

والوجدانية واحلركية. 
واطلـــع املعلمـــون على 
شـــرح ممتع عن كيفية عمل 
االختبارات من خالل برنامج 
إعداد  الذكية« من  »السبورة 
وتقدمي األستاذ عمران صالح 
من قسم العلوم. وقد شارك 
عدد من الطالب باإلجابة عن 
أسئلة تتعلق مبادة العلوم عن 

طريق حمل أجهزة حتكم عن 
بعد وهم جالسون على املقاعد. 
فهذا يسهل على الطالب معرفة 
النهائيـــة لالختبار  الدرجة 
وشـــعوره بالراحة النفسية 

بدال من القلق واالنتظار. 
بدوره شـــكر مدير إدارة 
التعليم الديني دخيل العنزي 
كال من أقسام املعهد الثانوي 

وعلى رأســـهم مديـــر املعهد 
د.مفيـــد خالد عيـــد، على ما 
قدموه مـــن برامـــج ممتعة 
وحيوية تســـاهم في إنشاء 
خلـــق جيـــل واع للتقنيات 
احلديثة وكيفية استعمال هذه 
التقنيات استعماال ايجابيا في 
تطوير املجتمع في احلاضر 

واملستقبل.

نعمل على استقرار 
املناصب القيادية 

بعد اعتماد
وكيل الوزارة

جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية
اإعالن لل�سادة امل�ساهمني

يف جمعية �ساحية جابر العلي التعاونية

مت بعون الله وتوفيقه انعقاد اجلمعية العمومية العادية الساعة الرابعة 
مساء يوم الثالثاء املوافق 2015/3/3م ومتت املصادقة على جدول األعمال 

وتعيني مراقب احلسابات للسنة املالية التي تنتهي في 2015/10/31م.

الساعة  اإلدارة  مجلس  اج��ت��م��ع   2015/3/3 ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ن��ف��س  وف���ي 
اخلامسة مساًء مبقر اإلدارة الرئيسي مبركز الضاحية بحضور ممثل وزارة 
الشئون االجتماعية والعمل السيد/ عبدالعزيز هالل الرومي ومت تشكيل 

مجلس اإلدارة وتوزيع املناصب جميعها بالتزكية على النحو التالي:

ويتقدم مجلس اإلدارة بالشكر اجلزيل لإلخوة أعضاء اجلمعية العمومية على 
الله  داعيًا  الكبيرة  ثقتهم  على  ويشكرهم  املجلس  ألعمال  ودعمهم  حضورهم 

بالتوفيق للجميع.
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة1- د. مب����ارك حمي���د  رجع����ان الع�����ازمي

الع�����ازمي ش���اي������ع  محم���د  ف������هد  نائب رئيس مجلس اإلدارة2- 

أمني السر3- ناصر بداح بن الرشيدية الع�����ازمي

أمني الصندوق4- ولي�����د خ�����ال����د ج���دي����ع ال����ع�����ازمي

عضــــــــو )رئيــــس جلنــــــــة 5- م���رض����ي راش���د هميج��ان الع�����ازمي
اخلدمات االجتماعيــــــة(

عـــــضـــــــو )رئيــــــــس لـــجنـــــــة 6- مب�������ارك ن�����اصر مب�������ارك الع�����ازمي
املشتريات(

عــــــضــــو )رئيـــس اللجنة 7- مشع������ل ع����اي���ض الصواغ الع�����ازمي
املالية واإلدارية(

الع�����ازمي ف����الح  محم����د  ي����وس����ف  عضـــــــــو8- 

عضــــــــو9- عبدالوه�����اب عب������دالله  األنص����اري


