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جانب من حملة »أسرتي أشارككم املسؤولية«

د. موضي احلمود

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
3 قرارات وزارية مبهمات رسمية 
للخارج. جاء الق����رار األول بناء 
على الدعوة املوجهة للمشاركة في 
منتدى التعليم الثالث الذي يعقد 
في دبي خالل الفترة من 23 الى 
25 فبراير 2010. وقررت إيفاد منى 
اللوغاني � الوكيل املساعد للتعليم 
العام في مهمة رسمية للمشاركة 
في املنت����دى املذكور بدبي خالل 
الفترة من 22 الى 26 اجلاري شاملة 
يومي الس����فر. وتتحمل الكويت 

نفقات السفر واإلقامة.
والثاني تلبية للدعوة املوجهة 
م����ن املركز الثقاف����ي البريطاني 
 SIG conference حلضور مؤمتر
الذي عقد في دبي في الفترة من 
11 � 2010/2/12م. وبناء على كتاب 
العام  الوكيل املس����اعد للتعليم 
بتاريخ 2010/1/24 وموافقة وكيل 

الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.

العلم والعمل مبوجب هذا القرار. 
العربي  املركز  واستجابة لدعوة 
للبحوث التربوية لدول اخلليج 
حلضور اجتماعات اعتماد ودراسة 
وثائق برنامجي تنمية اجتاه طالب 
التعليم العام نحو القراءة احلرة 
وتنمية البيئة املدرسية لتحسني 
العربية وتعلمها  اللغ����ة  تعليم 
خالل الفترة 15 � 2010/3/18م في 
مملكة البحرين. وبناء على كتاب 
الوكيل املساعد للتعليم العام رقم 
846 بتاريخ 2010/1/26 بترشيح 
املشاركني وموافقة وكيل الوزارة 
واعتمادنا لهذه املهمة. اعتمدت ايفاد 
هدى العميري وصالح املاجدي في 
مهمة رسمية الى مملكة البحرين 
حلضور االجتماع����ات اخلاصة 
الفترة من  العربية خالل  باللغة 
املقبل  الى 2010/3/19   2010/3/14
الس����فر. يتحمل  ش����املة يومي 
املركز العربي للبحوث التربوية 
لدول اخلليج تكاليف االستضافة 
وتتحمل الكويت تكاليف السفر.

مت إيفاد سكينة حسني وخالدة 
 SIG الفيل����كاوي حلضور مؤمتر
 � conference بجامعة زايد بدبي 
دولة اإلم����ارات العربية املتحدة 
خالل الفترة م����ن 2010/2/10 الى 
2010/2/13م شاملة يومي السفر.

الثقاف����ي  املرك����ز  ويتحم����ل 
البريطاني تكاليف اإلقامة والسفر.
وعلى جميع جهات االختصاص 

»التربية«: قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج

حملة »أسرتي أشارككم المسؤولية« 
بالتعاون مع جمعية القرين

أقامتها منطقة مبارك الكبير التعليمية 

تحديد سنوات الخبرة يعوق عمل لجان التعاقدات الخارجية

احتفاالت األعياد الوطنية غابت عن »التربية«
مريم بندق

لم تعلن وزارة التربية استعداداتها لهذا العام 
لالحتفال باألعياد الوطنية ولم تصدر الوزارة 
اي بيان او معلومات عن تنظيم احتفاالتها او 

تشكيل جلان لتنفيذ ذلك قريبا.
وانشغلت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
كثيرا بنف���ي اخلالفات ح���ول نتائج مقابالت 
املرش���حني لوظيفتي مديرين عامني ملنطقتي 
اجلهراء والعاصمة والتي يأمل اجلميع االنتهاء 
منها قريبا بحس���ب تصريح���ات الوكيلة بأن 
اعتماد األس���ماء بعد عودة الوزيرة من املهمة 

الرسمية.
إلى ذلك، ابلغت مص���ادر تربوية »األنباء« 
أن حتديد عدد معني لسنوات اخلبرة للتعاقد 
مع التربويني وغير التربويني في التخصصات 

التي حتتاجها الوزارة يعوق الى حد كبير عمل 
جلان التعاقدات اخلارجية.

وقالت املصادر ان إلزام اللجان املوجودة اآلن 
في سورية واألردن وتونس بالتعاقد مع معلمني 
ومعلمات لديهم عدد معني من سنوات اخلبرة قد 

يعرقل امتام التعاقدات باألعداد املطلوبة.
وطالبت املصادر بأعطاء املرونة للجان للتعاقد 
بحسب نتائج املقابالت التي تتم اآلن حيث يوجد 
معلمون من حديثي التخرج متميزون بصرف 

النظر عن عدد محدد من سنوات اخلبرة.
هذا، ومت تأجيل املسيرة الوطنية واملهرجان 
املصاحب لها والتي كان مقررا إقامتها اليوم على 
الطريق الساحلي مبنطقة ابوحليفة الى االربعاء 
املوافق 3 مارس املقبل والتي تقام برعاية الشيخ 

طالل الفهد حتت شعار )مسيرة العطاء(.

الكبير  قامت منطقة مب����ارك 
التعليمية متمثلة مبدرسة حفصة 
املتوس����طة بنات ومديرتها لي لى 
الكندري وبعض املعلمات وبدعم من 
جمعية القرين التعاونية وحضور 
مدير اجلمعية علي احلويل ومراقب 
املرحلة املتوسطة جاسم العراج 
ومستش����ارة العالق����ات الدولية 
سوسن القحطاني، وعضو مؤسسة 
اللجنة الكويتية للتعليم املتفاعل 
وقسم العالقات العامة باجلمعية 

التعاونية وقسم العالقات العامة 
باملنطقة التعليمية، باملشاركة في 
حملة شعارها »أسرتي أشارككم 
املسؤولية« وهي االولى من نوعها، 
حيث جتسد هذه احلملة مسؤولية 
أبنائن ا ومدى اهمية مشاركتهم في 
الثقة  حتمل املسؤولية وتعزيز 

بالنفس لديهم.
التي  ومن ضمن املسؤوليات 
البد أن يتعلمها االبن هي كيفية 
االعتماد عل����ى النفس في تلبية 

احتياجات االسرة وليكون عضوا 
فعاال في أسرته ويحسن االختيار 
عند االعتماد عليه، حيث سيكون 
ذلك دافعا ودرسا عمليا لبناء رب 

أسرة فعال وناجح.
وتهدف الفكرة لصقل شخصية 
أبنائنا وغرس مفهوم فن الشراء 
لديهم وكيفية حسن االختيار للكم 
الهائل م����ن البضائع املعروضة 
واختيار أفضلها وأنسبها سعرا، 
حي����ث مت تطبيقه����ا على أرض 

الواقع واختيرت مدرسة حفصة 
املتوسطة بنات وثالث مدارس بنني 
وهي مدرسة سعد بن أبي وقاص 
أبوالقاسم  املتوسطة ومدرس����ة 
الشابي املتوسطة ومدرسة احلسن 
بن الهيثم املتوسطة والتركيز على 
البن����ني في تفعي����ل مهمة حتمل 
عملية الش����راء وذلك لعدم ادراج 
مادة الشراء ضمن مناهج البنني 
وملا لها من أهمية كبيرة في حياة 
ابنائن����ا وتعليمهم التخطيط في 
جميع أمور احلياة، وبذلك نخلق 
جيال مخططا، منظما، مديرا ألمور 
حياته. وعملت املدرس����ة جاهدة 
لتوعيتهم وإرشادهم بكيفية حسن 
االختيار والتصرف، وذلك لتفعيل 
مادة الش����راء التي أدرجت ضمن 
مناهج مهارات احلياة وساهمت 
اجلمعي����ة التعاوني����ة بتوزي����ع 
كوبونات للطلبة ليتم الشراء من 
خالل قائمة ش����راء تقدمها اسرة 
الطالب م����درج فيها االحتياجات 
ليق����وم الطال����ب باالعتماد على 
نفس����ه في اختيار السلع. وبعد 
ذلك تقارن ادارة املدرسة ما طلب 
منه من قائمة الشراء مبا مت شراؤه 

وتقييم االختيار.

ندرس متطلبات الطالب والمعلم والهيئة اإلدارية ليأتي القرار بشكل شمولي

السديراوي: إطالة الدوام الدراسي تشمل االبتدائي والمتوسط والثانوي

عاصي: زيارة الحريري إلى الكويت سترّسخ 
العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت

بيروت � كونا: اعلن رئيس دائرة التجارة اخلارجية 
ف����ي وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية مالك عاصي 
ان االتفاقيات التي س����يتم التوقيع عليها بني الكويت 
ولبنان خالل الزيارة املرتقبة لرئيس الوزراء س����عد 
احلريري الى الكويت الشهر املقبل سترسخ العالقات 

بني البلدين في مختلف املجاالت.
وأوضح عاصي في تصريح ل� »كونا« ان االتفاقيات 
التي س����يتم التوقيع عليها تشمل اتفاقيتني تتعلقان 
مبج����ال النقل البحري واتفاقية اعتراف بالش����هادات 
االهلية البحرية للمالحني العاملني في البحر واتفاقية 
التعاون في مجال النق����ل التجاري البحري واملوانئ 
باالضافة الى توقيع بروتوكول تعاون في مجال جذب 
االستثمار االجنبي املباش����ر ومذكرة تفاهم للتعاون 
الصناع����ي واقامة املعارض«. واش����ار الى انه يجري 

العمل العداد اتفاقيات اخرى »التزال موضع تداول وتدارس عبر الطرق 
الديبلوماسية للوصول الى صيغة نهائية لها«.

وذكر ان اللجنة الفنية التجارية املشتركة الكويتية � اللبنانية رأت 
خالل اجتماعها االخير االسبوع املاضي ان التبادل التجاري بني البلدين 
بحاجة الى مزيد من التط����ور وال يلبي طموحات البلدين مع العلم ان 
العالقات السياس����ية واالجتماعية اخوية وراقية ومنوذج يحتذى في 
العالق����ة بني الدول العربية لذلك فان حج����م التبادل التجاري يجب ان 

يرتقي ملستوى العالقة التي تربط الشعبني.
واضاف ان »اللجنة الفنية تدارس����ت مسألة اعادة النظر في االتفاق 

التجاري الثنائي املوقع بني الكويت ولبنان في العام 1996«.
وبنينّ عاصي ان لبنان يستورد من الكويت بقيمة 300 مليون دوالر 
واهم ما يستورده من بضائع املشتقات النفطية فيما يصدر لبنان منتجات 
الى الكويت بقيم����ة 100 مليون دوالر س����نويا اهمها الذهب واخلضار 
والفاكه����ة ومواد غذائية. وحول اهمي����ة الزيارة املرتقبة للحريري الى 

الكويت الشهر املقبل اكد عاصي ان الزيارة من شانها 
ان تساهم في »تكريس العالقات القائمة« الفتا الى 
رغبة املسؤولني ورجال األعمال في كال البلدين في 

تفعيل العالقات وتعميقها.
واشار الى ان القطاعني اخلاص الكويتي واللبناني 
يتطلعان الى تعاون اكبر في مجال اقامة املشاريع 
املشتركة وزيادة االستثمارات وحجم التبادل التجاري 
بني البلدين. واكد عاصي تقارب املواقف بني الكويت 
ولبنان حول مختلف املوضوعات االقتصادية التي 
تهم البلدين السيما في منطقة التجارة احلرة العربية 
الكبرى ضمن اتفاقية التيس����ير العربية وفي اطار 
املجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية. 
يذكر ان عملية التبادل التجاري بني الكويت ولبنان 
تتم في اطار منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى 
مع العلم ان هن����اك تعاونا جتاريا موقعا بني الكويت ولبنان في العام 
1996. وقال عاصي ان ذلك االتفاق بحاجة العادة نظر ملواءمته مع قرارات 
املجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية املتعلقة مبنطقة 

التجارة احلرة العربية الكبرى.
واشار الى ان التبادل التجاري احلالي بني دول جامعة الدول العربية 
يتم في اطار اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى موضحا ان 
االتفاقات الثنائية قائمة بني البلدان العربية ولكن االفضلية جلهة التطبيق 
تتم عبر املجل����س االقتصادي واالجتماعي املذكور كونها تؤمن حترير 

اكثر للتبادل التجاري وتزيل جميع العوائق من امام هذا التبادل.
وكانت اللجنة الفنية التجارية الكويتية � اللبنانية املشتركة قد اجنزت 
االسبوع املاضي 5 مشاريع اتفاقيات بني الكويت ولبنان لتعزيز وتوثيق 
عرى التعاون في جميع املج����االت االقتصادية والتجارية والصناعية 
باالضاف����ة الى التعاون في مجاالت القط����اع اخلاص واجلمارك والنقل 

البري والبحري.

متاضر السديراوي

مريم بندق
كش���فت وكيل���ة وزارة التربي���ة متاضر 
السديراوي ان مشروع اطالة الدوام الدراسي 
من ضمن برامج تطوير املنظومة التعليمية 
الواردة ف���ي برنامج عم���ل احلكومة والذي 
يأتي ترجمة للسياس���ات احلكومية اجلديدة 
في االرتقاء بعناصر العملية التعليمية ومبا 
يسهم في النهاية في خدمة هذه العناصر والتي 
على رأس أولوياتها الطالب. وكشفت الوكيلة 
السديراوي في تصريحات للصحافيني امس 
عن تشكيل جلان لدراسة االطالة ومتطلباتها 
بشكل ش���مولي بحيث ال تقتصر على مجرد 
اطالة ساعات الدوام الدراسي بل لتأتي بشكل 
يراعي متطلبات الطالب واملعلم والهيئة اإلدارية 

ايضا خصوصا فيما يتعل���ق بتهيئة البيئة 
املدرس���ية التي تتوافر فيها احتياجات هذه 
اإلطالة لتنعكس بشكل إيجابي على عناصر 
املنظومة التعليمية. واوضحت السديراوي ان 
اللجان كلفت بدراسة اإلطالة للمراحل التعليمية 
االبتدائي واملتوسط والثانوي. جاءت تصريحات 
السديراوي عقب حضورها حفل تكرمي الطلبة 
الفائقني في الصف الثاني عشر مبنطقة العاصمة 
التعليمية واستطردت قائلة ان التوصيات التي 
ستقدمها اللجان ستخضع للتدقيق من جانب 
قيادات التربية ومن ثم يتم رفعها الى احلكومة 
التخاذ القرارات واإلجراءات التي تراها مناسبة. 
على صعيد الوظائف الش���اغرة في املناطق 
التعليمية أكدت ان الوزارة اآلن في طور اتخاذ 

القرارات بعد قيام قطاع التعليم العام بإجراء 
املقابالت بعد اعالنه عن الشروط والضوابط 
املطلوبة وتقدم املرشحني الذين تنطبق عليهم، 
مش���يرة الى ان هذا النهج ينطبق ايضا على 
جميع قطاعات الوزارة متهيدا لالنتهاء من سد 
جميع الش���واغر. ووجهت أولياء األمور إلى 
التأكي���د على ضرورة متابعة انتظام ابنائهم 
في الدراس���ة قبيل وعقب العطالت الرسمية 
موضحة ان املدارس ستطبق اخلطط الدراسية 
وفقا لتعليمات الوزارة وغياب الطالب ينعكس 
س���لبا عليه. هذا وثمنت السديراوي جهود 
اصحاب االيادي البيضاء الداعمني للتعليم ويعد 
شيخان الفارسي واوالده من اوائل الداعمني 

ملدارس وزارة التربية منذ العام 1986.

رحلة لـ »مبارك التعليمية« و»الجغرافية« للساحل الشمالي
نظم قسم توجيه االجتماعيات 
في منطقة مبارك الكبير التعليمية 
بالتعاون مع اجلمعية اجلغرافية 
الكويتي����ة رحلة ميدانية ملعلمي 
املرحلتني املتوس����طة والثانوية 
لدراس����ة »جيومورفولوجي����ة« 

الساحل الشمالي للكويت.
ف����ي بيان  وقال����ت اجلمعية 
صحافي ام����س ان طاقم الفريق 
الذي تكون م����ن التوجيه الفني 
لالجتماعيات و34 معلما اضافة 
الى ممثل اجلمعية اميان الكعبل 
توجه في امس االول الى منطقة 
أثل اجلهراء حتى جال الزور مرورا 
مبش����روع جس����ر بوبيان جلمع 
عينات من البيئة احمللية ومتابعة 
التغيرات البيئية والبشرية على 
هذه املناطق بهدف تعزيز االمناء 
املهن����ي للمعلم����ني ف����ي اجلانب 
العلمي والعملي وتشجيع العمل 

اجلماعي.
امليدانية  الرحلة  ان  وأضافت 
التي اش����رف عليها رئيس قسم 
اجلغرافي����ا ف����ي ثانوية عبداهلل 
العجمي  املبارك الصب����اح جابر 
الدراس����ات  تهدف ايض����ا لربط 
املكتبية مبيدان البيئة الكويتية 
واالستفادة من هذه الدراسة في 
عمل وسائل تعليمية تثري الكتاب 
املدرسي وتربط الطلبة والطالبات 

بواقع البيئة احمللية.

وبينت اجلمعية ان الرحلة بدأت 
في منطقة أثل اجلهراء التي تشتهر 
الناحية اجليومورفولوجية  من 
ببداية ظهور السبخات الصحراوية 
وعملية حتري����ج النباتات فيها، 
مشيرة الى ان املنطقة ترتفع بها 
نسبة امللوحة وقد ازدادت عملية 
تثبيت الش����جيرات التي تتحمل 
امللوحة واجلف����اف على أراضي 

السبخات.
وقالت ان فريق العمل اجته الى 
منطقتي سهل البطانة واخلويسات 
حيث تظهر فيهما »النباك« بصورة 

الدوحة  واضحة تليها شاليهات 
ويحيط بها منطقة اجلون وخط 
الساحل، موضحة ان هذه املناطق 
لها خصوصية في نباكها وسبخاتها 
فهي تختلف عن املناطق اجلنوبية 
حيث يظهر في اجلزء الش����مالي 
كيفي����ة ارتباط النبك����ة بالنبتة 
والسبخة فتظهر بحجمها الصغير 
وتصلب التراب يحافظ على جسم 

التربة ومتاسك النبتة.
وأوضحت أن انتشار النباك في 
هذا اجلزء من الكويت يعمل على 
حماية البالد من األتربة والكثبان 

الرملية بشكل كبير كما تعتبر تربة 
منطقتي سهل البطانة واخلويسات 
من الت����رب القاري����ة التي مييل 
لونها الى الصفرة واالحمرار كما 
تنتشر في هذه املنطقة مجموعة 
من الصخور النارية التي ترسبت 

في املنطقة.
وأضافت اجلمعية في بيانها ان 
فري����ق العمل توجه بعد ذلك الى 
الطبيعية  محمية صباح األحمد 
الساحلية والتي يظهر فيها تنوع 
طبيعي من حيث االودية ومظاهر 

السطح.

املشاركون بالرحلة في إحدى املناطق التي زاروها

وزير الشؤون 
يحل مجلس 

إدارة »الرحاب 
التعاونية«

ن ى شعبا بشر
ن  أصدر وزير الشؤو
والعم���ل  االجتماعي���ة 
العفاسي قرارا  د.محمد 
وزاري���ا بح���ل مجلس 
الرحاب  إدارة جمعي���ة 

التعاونية.
وعني مدير إدارة من 
ن في الوزارة  قطاع التعاو
أ مجلس  أ مبه���ا للقي���ا
اإلدارة ملدة س���نة إذا لم 
يصدر قرار آخر مخالف 

لهذا القرار.

سعد احلريريد.محمد العفاسي


