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مريم بندق
اكد مجلس وكالء التربية ان الدراس��ة مس��تمرة كاملعتاد 
في جميع مدارس الكويت اليوم وغدا مع اس��تضافة الكويت 
قم��ة دول مجلس التعاون اخلليجي ما ع��دا مدارس املناطق 
احملاذي��ة لقصر بي��ان ومطار الكوي��ت الدول��ي وهي بيان 
ومش��رف وجنوب الس��رة وابرق خيطان وخيطان اجلديدة 
والتي قرر املجلس تبكير فترة نهاية الدوام املدرس��ي اليوم 
فقط الى الس��اعة احلادية عش��رة صباحا على ان يس��تمر 
الدوام املدرسي كاملعتاد غدا نظرا لتزامن هذا الوقت مع قدوم 
ضيوف الكويت ملوك وامراء ورؤس��اء دول مجلس التعاون 
اخلليجي. واهاب املجلس باجلميع الى ضرورة املساهمة في 
اجن��اح هذا املؤمتر وتعاون اولياء االمور مع املدارس وتقدير 
هذه الظروف االس��تثنائية للخروج املبك��ر اليوم قبل انتهاء 
الدوام املدرسي حتى يتجنب اآلباء واالبناء االزدحام املروري 
املتوقع واملس��اهمة في تس��هيل حركة الس��ير. وأوضحت 
د.احلمود أن مجلس الوكالء ناقش العديد من املواضيع وقرر 
املوافقة على مقترح الوكيل املس��اعد للتنمي��ة التربوية بدر 
الفريح بخصوص استغالل قناة إثراء لبث الدروس النموذجية 
وتشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل الفريح لوضع التصورات 
ملثل هذه البرامج. وقال��ت د.احلمود ان املجلس ناقش فكرة 
إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي بعمل برنامج تربوي 
أس��بوعي بالتعاون مع تلفزيون الكويت، وقرر تشكيل فريق 
عمل برئاس��ة مدير العالق��ات العامة محس��ن بورقبة لعمل 

التصورات النهائية وتنسيق اإلعداد مع التلفزيون.

الدراسة مستمرة كالمعتاد في باقي الكويت

5 مناطق ينتهي دوام مدارسها
اليوم الساعة 11 صباحاً

الحمود: تطوير التعليم من المحاور البالغة األهمية على طاولة القمة 

استعدادات أمنية في مدخل قصر بيان د.موضي احلمود تتوسط الوكيلة متاضر السديراوي ووكيلة الشؤون اإلدارية والتخطيط عائشة الروضان

 مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان محور التعليم س���يكون من 
احملاور البالغ���ة األهمية لقادة 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
ضمن العديد من القضايا احليوية 
والتحديات الكبيرة التي تفرض 
نفسها على العالم خاصة مشروع 
تطوير التعليم في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي الذي 
جاء تعبيرا عن اهتمام أصحاب 
اجلاللة والسمو والفخامة قادة 
دول املجلس بالتعليم باعتباره 
املدخل الصحيح إلعداد املواطن 
القادر على بناء نفسه  الصالح 
واملش���اركة في تنمية مجتمعه 
ووطن���ه ومواجه���ة التحديات 
املعاصرة وحتقيق مستقبل آمن 
في التطور والتقدم، كما يحقق 
هذا املشروع مزيدا من التعاون 
والتالحم بني األش���قاء في دول 
اخللي���ج ويحفز عل���ى التنمية 
ويساعد خططها ومشروعاتها 
في ظل املتغيرات املتالحقة في 

مختلف امليادين.
أن����ه قد مت  وبين����ت الوزيرة 
إعداد هذا املش����روع تنفيذا لقرار 
صادر عن املجل����س األعلى لدول 

مجلس التعاون في دورته الرابعة 
والعشرين بالكويت في ديسمبر 
2003 بتكليف الوزراء وضع خطة 
موحدة من البرامج واملشروعات 
املالئمة لتحقيق ما ورد في دراسة 
التطوير الشامل للتعليم ووثيقة 
اآلراء خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، حيث تابع 
الوزراء مع املجلس التنفيذي ملكتب 
التربية العربي لدول اخلليج مراحل 
إعداد هذا املشروع وعرض عليهم 
في املؤمتر العام الثامن بالكويت 

عام 2005 واعتمدوا وثيقة املشروع 
وبرامج����ه خطوة أول����ى لتنفيذ 
قرار ق����ادة دول مجلس التعاون 
بشأن التطور الشامل للتعليم في 
الدول األعضاء، ومت إثراء املشروع 
ببرامج خطة تطوير مناهج التربية 
اإلسالمية التي جاءت تنفيذا لقرار 
املجلس األعلى في قمته التشاورية 
السابعة التي عقدت بالرياض في 
أكتوبر 2009، ومت فيها العرض على 
وزراء التربية في عدن في اجتماعهم 
التشاوري الثالث وقد تبلور هذا 

املشروع في صورته التي سيعرض 
بها على القمة احلالية بعدما أقرت 
اجلهود الكبيرة التي قام بها مكتب 
التربية العربي لدول اخلليج في 

االجتماع التشاوري األخير.
وقد تناول املشروع 5 مجاالت 
رئيس����ية بالتطوير هي املناهج، 
التعليم،  التعليم، ونظم  ومتهني 
والتقني����ة والتعليم، والش����راكة 

املجتمعية.
وفي مجال املناهج كانت األولوية 
للمناهج التي تنمي القيم األخالقية 

وتغرس حب الوطن وتعزز االنتماء 
الروابط بني قيادات  إليه وتقوي 
املجتم����ع ومؤسس����اته وأفراده 
وتنمي ثقافة احل����وار وتؤصلها 
وفي مقدمة ه����ذه املناهج مناهج 
التربية اإلسالمية واللغة العربية 
الت����ي هي رم����ز هويتنا وحافظة 
تراثنا، باإلضافة إلى تطوير مناهج 
العل����وم والرياضيات مبا يواكب 

املستحدثات واملستجدات.
 كما أن العناية باملعلم بوصفه 
العنصر األساسي في عملية التعليم 

أدت إلى االهتمام بالسعي إلى متهني 
التعلي����م ورفع الكفاي����ة املهنية 

للمعلمني.
وأوضحت احلمود أن مشروع 
تطوير التعليم اهتم أيضا بالنظام 
التعليمي والتربوي وحرص على 
تطبي����ق نظام اجلودة الش����املة 
في املؤسس����ات التعليمية سواء 
أو نواجتها  في كفاية عملياته����ا 
التعليمية، وذل����ك ملا يحققه من 
إس����هام في حتسني أداء املؤسسة 

التعليمية بشكل عام.

وصول عدد من وزراء الخارجية والمالية
في دول »التعاون« إلى البالد أمس

وص���ل عدد من وزراء اخلارجية واملالية في 
دول مجلس التع���اون اخلليجي لدول اخلليج 
العربية الى الكويت امس للمشاركة في االجتماعات 
 املشتركة التحضيرية لقمة مجلس التعاون الثالثني

ل���دول اخلليج العربي���ة التي س���تبدأ اعمالها 
اليوم.

ووصل وزير اخلارجية البحريني الش���يخ 
خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون 
اخلارجية القطري احمد بن عبداهلل احملمود ووزير 
املالية القطري حس���ني كمال ووزير اخلارجية 
السعودي االمير سعود الفيصل ووزير املالية 

السعودي د.ابراهيم العساف.

ووصل ال���ى البالد ايضا وزي���ر اخلارجية 
 االماراتي الش���يخ عبداهلل بن زاي���د آل نهيان

ووزير الشؤون املالية االماراتي د.عبيد حميد 
الطاير.

وكان في استقبال ضيوف الكويت نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير املالية مصطفى الشمالي واألمني 
العام ملجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية ووكي���ل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل وس���فراء دول مجلس التعاون 

لدى الكويت.

للمشاركة في االجتماعات التحضيرية للقمة

»الداخلية« تعلن عن غلق بعض الطرق خالل »القمة«
أهاب����ت إدارة اإلع����الم األمني 
ب����وزارة الداخلي����ة باملواطن����ني 
القمة  انعقاد  واملقيمني مبناسبة 
اخلليجية انه سيتم اغالق بعض 
الط����رق اعتبارا من صباح اليوم 
الساعة احلادية  االثنني في متام 
عش����رة والنصف صباحا وحتى 
الواح����دة والنصف ظهرا. وقالت 
االدارة أنه: � سيتم اغالق طريق 
امللك فيصل من املطار حتى تقاطعه 

مع الدائري اخلامس.
� سيتم إغالق طريق امللك فيصل 
الرئيسي القادم من مدينة الكويت 

بعد منطقة اليرموك باجتاه املطار 
وحتويله ال����ى الدائري اخلامس 
كطريق بديل باالجتاهني اجلهراء 

والساملية.
� اغالق طريق امللك فهد الرئيسي 
املدين����ة والتحويل  القادم م����ن 
للدائري اخلامس باجتاه اجلهراء 

واجتاه الساملية.
� اغالق طريق امللك فهد للقادم 
من الفحيحيل وحتويله الى الدائري 
الس����ادس للجهتني اليس����ار الى 

اجلهراء واليمني الى الساملية.
� اغالق فرعي الدائري اخلامس 

م����ع طريق امللك فه����د القادم من 
الس����املية باجتاه االحمدي فقط 

والسير مسموح باجتاه املدينة.
� سيتم اغالق طريق امللك خالد 
بن عبدالعزيز بالكامل ابتداء من 
جس����ر نادي خيطان حتى جسر 
مشرف مع امللك فهد اغالقا كامال 

بجميع التقاطعات.
� اغالق طري����ق صبحان من 
السابع مع صبحان حتى صبحان 

مع املطار بالكامل باالجتاهني.
وللراغبني بالسفر والتوجه الى 
مطار الكويت الدولي عليهم سلك 

الطريقني األول طريق املار باجتاه 
الدائري السادس ميينا حتى محطة 
الثاني طريق  الشحن. والطريق 
الغزالي حتى تقاطع محطة الشحن 

او البضائع الى املطار الدولي.
وللراغبني بالسفر عن طريق 
العبداهلل  الش����يخ س����عد  مطار 
عليهم االجتاه الى طريق جس����ر 
امللك  القرين عن طريق  صبحان 
فهد طري����ق 208 طريق العرض 

العسكري سابقا.
الطرق البديلة: بإمكان جميع 
اللجوء في  الطريق  مس����تعملي 

حالة إغالق الطرق س����ابقة الذكر 
اس����تعمال الطرق التالية: جميع 
الطرق الدائرية الس����بعة )األول، 
الثاني، الثالث، الرابع، اخلامس، 
الس����ابع( باالجتاهني  السادس، 
كلها طرق سالكة باجتاه اجلهراء 
واجتاه الساملية. � طريق الغزالي. 
� طريق امللك عبدالعزيز آل سعود 

)الفحيحيل( باالجتاهني.
� طريق املطار مقابل الفروانية. 
وناش����دت ادارة اإلع����الم األمني 
املواطنني واملقيمني ضرورة االلتزام 

بالتعليمات.

حددت البدائل وناشدت مستخدمي الطرق االلتزام بالتعليمات 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات


