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مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان شعار املشروع الكبير املقبل 
لل����وزارة هو تفعيل مضامني الكلمة الس����امية 
التي وجهها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى الشعب األسبوع املاضي على خلفية 

مجريات األحداث االخيرة.
ف����ي تصريحات  الوزي����رة احلمود  وقالت 
صحافية عق����ب احلفل اخلتامي ملؤمتر اجلودة 
الش����املة في التعليم مس����اء امس األول: لدينا 
مش����روع تربوي كبير لغرس مضامني الكلمة 
األبوية الشاملة التي وجهها صاحب السمو إلى 
الشعب وس����نتولى مباشرة اخلطوات الكفيلة 
بتلبية اجلوانب التنفيذية في جميع القطاعات 
املختلفة لتتول����ى املناطق التعليمية واملدارس 
تنفيذ ذل����ك. ودعت وزيرة التربية اجلميع الى 
تفهم وغرس مبادئ الوحدة الوطنية في نفوس 
الطلبة والطالبات لتكون الكويت هي األصل في 
االنتماء والعمل، وعلين����ا جميعا عدم تعميق 
النظرة الفردية الضيقة سواء للقبيلة او الطائفة 
او الفئة. وأضافت: أعتقد ان كل مجتمع يتكون من 
خريطة متباينة من التوجهات واالعتقادات ولكنها 
هنا في الكويت متتزج جميعها في حب الوطن، 
مؤكدة ان من أهم مهام التربويني قضية تعزيز 

الوالء واالنتماء للوطن وان تؤكد على اللحمة 
الوطنية جلميع الفئات داخل الوطن، مشيرة الى 
ان ذلك واضح وبني في أهداف املناهج التي منها 
مادة التربية الوطنية وستتم زيادتها وتكثيفها 
في األنشطة الصفية والالصفية، يتولى العمل 

على تنفيذها فرق فنية متخصصة.
وأعربت الوزيرة احلمود عن قناعتها وأملها 
الكبيرين في إقرار اخلطة التنموية االستراتيجية 

للكويت من قبل مجل����س األمة لنبدأ بالتنفيذ، 
مشيرة الى ان استجابة اللجنة املالية البرملانية 
ملا ورد في مضمون اخلطة جاءت طيبة ومشجعة. 
وأش����ارت الى ان اخلطة حتوي برامج تربوية 
متميزة فيما يتعلق بوزارة التربية التي ستقوم 
بإع����ادة تهيئة اليوم الدراس����ي وليس إطالته 
مبعنى س����نقوم بإعادة تنظيم اليوم الدراسي 
لالس����تفادة القصوى منه ف����ي تعزيز الوحدة 

الوطنية والتركي����ز على التخصصات العلمية 
التي حتتاجها كويت احلاضر واملستقبل. وحول 
توصيات مؤمتر اجلودة الش����املة في التعليم 
أكدت الوزيرة احلمود ان جميع قطاعات الوزارة 
معنية بتطبيق توصيات املؤمتر »فاجلودة يجب 
أن تكون أساسا جلميع اعمالنا سواء في املناهج 
وصياغتها، األساليب التدريسية، طرق التدريس، 
والتصاميم التدريسية ومبعنى كامل أن تكون 

اجلودة الشاملة أساس أسلوب الوزارة في التعامل 
مع كل القضايا التعليمية.

وأضافت الوزيرة احلمود: لكل منهج ولكل 
متطلب تعليمي منوذج معني من مناذج اجلودة 
الشاملة. واكدت انه مت خالل املؤمتر التركيز على 
املناهج واألساليب التدريسية. وبالنسبة ألولويات 
الوزارة في املرحلة اآلنية بالنظر إلى التوصيات 
التي جاءت بشكل شمولي أجابت وزيرة التربية: 

بالتأكيد فإن املعلم سيعطى األولوية ودائما أداء 
املعلم البد أن يتسم باجلودة وهناك تدريب في 
ال����ورش التدريبية لتطوير أداء وقدرات املعلم 
ومهاراته التي يج����ب ان تكون جميعها ضمن 
مفهوم ومبادئ اجلودة الش����املة في التعليم. 
وفيما يتعلق بقضية خصخصة التعليم أجابت 
احلمود: ال يوجد شيء اسمه خصخصة التعليم 
والواقع اننا لدينا مشاركة القطاع اخلاص مع 
القطاع احلكومي والدولة بكل تأكيد لن تتخلى 
عن التعليم فهناك مبدأ املشاركة بني القطاعني 

اخلاص واحلكومي، فاملجاالن مفتوحان.
وأضافت: لدينا مجال كبير لفتح املجال للقطاع 
اخلاص متمثال في املب����ادرات املميزة الفتتاح 
مدارس خاصة متميزة والطلبة الذين ينتظمون 
في مدارس التعليم اخلاص في تزايد وكثير منهم 
من الكويتيني وفي ذلك تش����جيع للمؤسسات 

التعليمية اخلاصة أو العامة.
ومن جانبها، أكدت مديرة ادارة التقومي وضبط 
جودة التعليم واملنس����قة العامة للجنة العليا 
للمؤمتر سميحة الشريدة على أهمية التوصيات 
التي توصل لها املشاركون من خالل املناقشات 
واحلوارات العامة التي ش����هدت عرض جتارب 
الدول املشاركة حيث اس����تخلصنا 13 توصية 

أساسية.

الحمود: مشروع تربوي لتفعيل مضامين توجيهات األمير لتعزيز الوحدة الوطنية

الوتيد: 13 توصية لمؤتمر الجودة الشاملة منها إعداد الكوادر الوطنية 
وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ووضع معايير وتطوير الهياكل  التنظيمية

الحمود: لم تتم إحالة 
أي من الوكالء المساعدين للتحقيق

اوضح����ت وزي����رة التربي����ة ووزيرة التعلي����م العالي 
د.موضي احلمود ردا على استفسار من »األنباء« حول ما 
يتردد عن احالة وكيل مساعد لوزارة التربية الى التحقيق 
قائل����ة: ال، ليس صحيحا ان احد الوكالء املس����اعدين متت 
احالته الى التحقيق، واسترسلت ضاحكة: اول مرة اسمع 
هذا الكالم »وال اعرف من وين تطلع هاألخبار وانا ما عندي 
خبر عنها«. وزادت: بالعكس الوكالء املس����اعدون يعملون 
على قدم وساق في كل االنشطة واقول لهم »كثر اهلل خيركم 

وأشكركم على جهودكم«.

مريم بندق
أعلنت رئيس���ة اللجنة العليا ملؤمتر 
اجلودة الشاملة في التعليم وكيلة الوزارة 
املس���اعدة للمناهج والبحوث الدراسية 
م���رمي الوتيد ان 13 توصية خلص اليها 
املؤمترون الذين شاركوا في انشطة املؤمتر 
التي امتدت من 5 � 7 اجلاري وفيما يلي 

التوصيات:
1 � وضع سياس���ات ورؤية تربوية 
واضح���ة ومح���ددة للج���ودة، وحتديد 

استراتيجية للجهات التعليمية لتطبيق 
منحى اجلودة الشاملة في التعليم.

2 � نش���ر ثقافة اجلودة الشاملة في 
التعليم عن طري���ق عقد ندوات وورش 
العمل مبش���اركة نخبة م���ن املختصني 

واخلبراء احملليني والدوليني.
3 � إنش���اء هيئ���ة وطنية مس���تقلة 
للجودة الش���املة ف���ي التعليم كإحدى 
مؤسس���ات الدولة االعتباري���ة املعنية 

برقابة اجلودة.

4 � التنسيق بني املؤسسات التعليمية 
مبا يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من 

معايير اجلودة الشاملة في التعليم.
5 � وضع تص���ور آلليات واجراءات 
تستخدم في تطوير وحتسني جودة اداء 

العاملني في جميع القطاعات التربوية.
6 � وض���ع معايير جل���ودة املناهج 
الع���ام واخلاص  الدراس���ية للتعلي���م 

والنوعي.
7 � اعتماد نظام توكيد اجلودة كجزء 

ال يتجزأ من منظومة التقومي والتطوير 
جلميع عناصر املنظومة التربوية.

8 � تطوير الهياكل التنظيمية والنظم 
االدارية بحيث تعك���س مفاهيم االدارة 

املعاصرة وتضمن جودتها.
9 � اع���داد ك���وادر وطنية مؤهلة في 
مجال التدريب على اجلودة الشاملة في 

التعليم.
10 � حتديد معايير جلودة اداء املعلم يتم 
في ضوئها اإلعداد والتدريب والترخيص 

الدوري له.
11 � حتقيق الالمركزية من خالل نظم 
داعمة وحتديد األدوار واملسؤوليات على 

املستويات املختلفة.
12 � حتديد معايير لالعتماد املدرسي 
ووضع آلية مح���ددة لقياس جودة اداء 
املدارس في املراحل التعليمية املختلفة.

13 � تشكيل جلان تعمل على تفعيل 
توصيات املؤمتر األول للجودة الشاملة 

في التعليم.

لدينا منهج التربية الوطنية وس�يتم تكثيف األنش�طة الصفية والالصفية بمش�اركة فرق فنية متخصصة لتأكيد اللحمة الوطنية ولتكون الكويت هي األصل في االنتماء والعمل

خطة الدولة اإلس�تراتيجية تتضمن إعادة تهيئة اليوم الدراس�ي وليس إطالته ولدينا أم�ل كبير في إقرارها من قبل مجلس األمة وأثّمن اس�تجابة »المالية البرلمانية«

سأتولى مباشرة الخطوات التنفيذية الكفيلة بغرس مفاهيم الكلمة األبوية السامية في نفوس الطلبة على مستوى جميع القطاعات

المطيري تدعو عضوات 
عمومية نقابة البلدية

للمشاركة في االنتخابات
طالبت رئيس����ة املرأة العاملة 
بنقابة العاملني في بلدية الكويت، 
نائبة رئيسة جلنة املرأة العربية 
العاملة في االحتاد العربي لعمال 
األغذية والزراعة والصيد سميرة 
املطي����ري االخ����وات والزميالت 
عضوات اجلمعية العمومية للنقابة 
العملية  بضرورة املش����اركة في 
االنتخابي����ة واثب����ات دور املرأة 
الريادي ومؤازرة وتأييد مجلس 
االدارة احلالي في االنتخابات املقبلة 
نظرا ملا قام به املجلس في دورته 
احلالية بتفعيل دور املرأة في العمل 
النقابي، على نحو الفت وبش����كل 
لم يحدث من قبل خالل الدورات 
النقابة  ادارة  املتعاقبة ملجال����س 
منذ تأسيس����ها عام 1964، حيث 
تضمنت املادة 41 من الئحة النظام 
األساسي للنقابة ضرورة انشاء 
جلنة للم����رأة العاملة في البلدية 
وبالتالي فإن دور املرأة في العمل 
النقابي اصبح ملزما بحكم النص 
عليه في بند صريح وهو يشكل 
االس����اس القانوني لهذه اللجنة، 
وهذا يحدث ألول مرة وحتقق في 
عهد املجلس احلالي وانه امتدادا 
لتفعي����ل دور جلنة املرأة فقد قام 
مجل����س االدارة بتنظي����م العديد 
من الدورات والندوات عن حقوق 
وواجب����ات امل����رأة العاملة بهدف 
النواحي  ف����ي  تأهيلها وتثقيفها 
النقابية وكذلك باحلقوق للمرأة 
املدنية  في قانون ونظام اخلدمة 
العاملني بالقطاع األهلي  وقانون 
التشريعات األخرى  وغيرها من 
اخلاصة بالعم����ل وكذلك املخاطر 
والصعوبات التي تواجه املرأة اثناء 
العمل وايضا حقوقها التي يتعني 
عليها ان تسعى اليها، خاصة انها 
اصبحت تشكل عنصرا فاعال في 
العمل الى جانب الرجل وبالتالي 
فقد انتفت التفرقة ولم يعد هناك 
ثمة مجال للقول بوجود تفرقة بني 
الرجل واملرأة في مجال العمل وهذا 
ما تقرره دساتير واتفاقيات العمل 
الدولية والتي تعد الطرفني على قدم 
وثاق في العمل. واشارت املطيري 
الى ان جلنة املرأة العاملة بالنقابة 
اكتس����بت خبرة ودراي����ة كبيرة 
بطبيعة العمل النقابي، وعليه فقد 
اهلها ذلك ألن حتصل على العديد 
من املناصب احمللية والعربية في 
مجال املنظمات النقابية والعمالية 
العربية والتي تعد كسبا للكويت، 
وحتقق لها املزيد من النجاحات على 
املستويات احمللية واإلقليمية والتي 
تنفي عن الكوي����ت صفة مجتمع 

الرجال فقط.

باحثان إماراتيان: العالقات الكويتية � اإلماراتية 
منذ القدم لم تقتصر على التجارة فقط

قال باحثان من دولة االمارات العربية املتحدة ان 
العالقات االماراتية � الكويتية متتد الى عشرات السنني 
ولم تقتصر منذ القدم على التجارة بل شملت العديد 

من املجاالت الثقافية واألدبية والفنية.
وقال املدير التنفيذي للشؤون الثقافية والفنون 
باالمارات بالل البدور، في الن���دوة التي أقيمت في 
رابطة األدباء الليلة قبل املاضية حتت عنوان »اجلذور 
التاريخية للعالقات الثقافية بني االمارات والكويت«، ان 
العالقات الثقافية ما هي اال نتاج للعالقات االجتماعية. 
وأضاف البدور ان العالقات االجتماعية بني االمارات 
والكويت انطلقت من البس���اط األزرق أي من البحر 
حيث بناء السفن والغوص والتقاء الطواشني لتبادل 
خيرات ذلك البحر. وأوضح ان هناك أكثر من 25 سفينة 

كويتية كانت تتردد على شواطئ دملا التي كانت من 
مراكز اللؤلؤ. وأشار الى ان الغوص يعتبر وسيلة 
للتواصل ب���ني البلدين لعدة اعتبارات منها اجتماع 
ربابنة تلك الس���فن لتناقل الشعر فيما بينهم. ومن 
جانبه، قال دكتور قسم العلوم السياسية في جامعة 
االمارات عبداهلل عبداخلالق ان الكويت كانت سباقة 
وقدوة لدول اخلليج في حركات التعليم والفكر فنشرت 
العلوم والثقافة ولم تبخل على أي دولة بتلك العصارة 
األدبية والفكرية، وأض���اف ان الدوريات واملجالت 
الكويتية استطاعت اثراء الساحة الثقافية العربية 
مبوضوعاتها الشاملة ضاربا املثال مبجلة »العربي« 
التي يقرؤها منذ أكثر من 40 عاما والتي استطاعت 

ان حتافظ على مكانتها بعدم انقطاعها أبدا.

حتــــت رعايـــــة

�صمو ال�صيخ / نا�صر املحمد ا لأحمد ال�صباح حفظه اهلل

رئي�س جمل�س الـــــوزراء 

ي�شــــمـــــل

الفريق / د. حممــد حم�صـن العفــا�صي
معــالـــي وزيـــر ال�شئـــون االجتماعيــــة والعـــمـــل

برعـــايتـــه 

افتـــتـــاح فعالـــيــــات مــوؤتـــمـــر  

األسـرة والعـولـمـة - فـرص وتحـديـات
وذلك يف تـــمـــام ال�شـــاعـــة التا�شـــعـــة والن�شـــف من �شبـــاح يــــوم 

االأحــــد املـــــوافـــــق 10 ينــــايــــر 2010 بقاعــــة فتــــوح - ريجــنـــ�شي

الوقت ا�شم املحا�شر جل�شات العمل

11:00-11:20 �شباحًا

11:25-11:45 �شباحًا

1- د.  اأمنة خليفة حممد اآل علي  

      دولة االأمارات العربية املتحدة.

2- د. اأني�شة فخرو - مملكة البحرين

اليوم الأول 10 يناير / جل�صة العمل الأوىل :

1- التغريات االقت�شادية )الديون( واأثرها على  ا�شتقرار االأ�شرة 

اخلليجية.

2- تاأثري العوملة على ثقافة االأ�شرة البحرينية.

5:35 - 5:55 م�شاءًا

6:00 - 6:20 م�شاءًا

6:25 - 6:45 م�شاءًا

1- اأحمد العجمي - املكتـــــــب التنفيذي ملجل�س 

وزراء ال�شئـــــــون االجتماعيـــــــة والعمل بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

2- د. عثمان الع�شفور - دولة الكويت

3- د. حمود امل�شعان - دولة الكويت

اليوم الأول 10 يناير / جل�صة العمل الثانية :

1- حتوالت االأ�شرة اخلليجية يف ظل العوملة - حتديات وفر�س .

2- االأ�شرة والعوملة.

3- التغـــــــريات التي حدثـــــــت لالأ�شرة اخلليجيـــــــة خالل الثالثني 

عامًا املا�شية

9:05 - 9:25 �شباحًا

9:30 - 9:50 �شباحًا

9:55 - 10:15 �شباحًا

10:20-10:40 �شباحًا

1- د. اأبوبكر باقادر - اململكة العربية ال�شعودية

2- اإعداد د. كلثم الغنم - دولة الكويت

تقـــــــدمي : اأ. حممود حافـــــــظ - املكتب التنفيذي 

ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية والعمل بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

3- د. اأنور الروا�س - �شلطنة عمان

4- ح�شة ال�شاهني - دولة الكويت

اليوم الثاين 11 يناير / جل�صة العمل الثالثة :

1- تاأثريات الف�شائيات على االأ�شرة اخلليجية.

2- االأ�شرة اخلليجية وتاأثريات العوملة.

3- االأ�شرة العمانية وعالقتها بالقنوات الف�شائية.

4- التنمية االأ�شرية

11:25-11:45 �شباحًا

11:50-12:10 �شباحًا

1- اأ. عبد اللطيف ال�شنان - دولة الكويت

2- د. مبارك الذروة - دولة الكويت

اليوم الثاين 11 يناير / جل�صة العمل الرابعة :

1- تعريف و�شائـــــــل االإعالم، ايجابيتهـــــــا و�شلبياتها والبدائل يف  

حتقيق تنمية اأ�شرية متوازنة.

2- الف�شائيات واأثرها على االأ�شرة

9:05 - 9:25 �شباحًا

9:30 - 9:50 �شباحًا

1- د. �شعاد الطراروة - دولة الكويت

2- د. اأ. �شلمى العجمي - دولة الكويت

اليوم الثالث 12 يناير / جل�صة العمل اخلام�صة :

1- حتديـــــــد اأوجه الق�شور يف الت�شريعـــــــات ذات العالقة باالأ�شرة 

العربية

2- االأ�شرة والت�شريعات

11:00-12:00�شباحًا اجلل�صــة اخلتــاميـــة

اللجنة املنظمة

وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل

تتقدم ب�صادق العزاء من

ومن الزميلة هديل اخلليفة

عائلة اخلليفة الكرام

لوفـــــــاة املرحـــــوم والدها

عيدان حممد ح�سني اخلليفة
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

)كرم دياب(تكرمي أحد املشاركني في مؤمتر اجلودة الشاملةد. موضي احلمود ومرمي الوتيد ومنى اللوغاني في مقدمة احلضور


