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لجنة التراث البحري حددت أنشطتها لموسم الصيف المقبل

»أنيرا« أكدت التزامها بتجديد الحضانات ودعم التعليم في القطاع

القبندي: رحلة إحياء ذكرى الغوص
 15 يوليو  وستكون لمغاصات الكويت فقط

الكويت تتبرع بمليون دوالر لدعم أطفال غزة
واشنطنـ  كونا: أعلنت مؤسسة اإلغاثة األميركية 
لالجئني في الشــــرق األدنى )انيــــرا( أمس عن تبرع 
الكويــــت مبليون دوالر لتمويل عمل املؤسســــة مع 
األطفال في غزة. وذكرت املؤسســــة في بيان ان ذلك 
التبرع سيدعم برنامج حليب األطفال الذي يوفر منذ 
عام 2003 حليبا معززا بالڤيتامني والبسكويت الى 
20 ألف طفل في احلضانة في أنحاء غزة مؤكدة انها 
ستستمر في جتديد احلضانات ودعم التعليم في أنحاء 
غزة. واعتبرت املؤسسة التبرع الكويتي وغيره من 
التبرعات التي حصلت عليها تأكيدا لنجاح  »انيرا« 
في الوصول الى احملتاجني مؤكدة التزامها بدعم شعب 

غزة وخدمة أعداد األطفال املتزايدة.
واعربت »انيرا« عن »امتنانهــــا العميق« لنائب 
رئيس الــــوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد 
الصباح وسفير الكويت في الواليات املتحدة الشيخ 

سالم العبداهلل.
ومن جهته أكد ســــفيرنا لــــدى الواليات املتحدة 
الشــــيخ سالم العبداهلل لـ كونا العالقات الكويتية – 

الفلسطينية اخلاصة والتاريخية.

وقال الشيخ العبداهلل ان القضية الفلسطينية كانت 
دائما وســــتبقى على رأس أولويات الكويتيني قيادة 
وحكومة وشــــعبا السيما ان املساعدات الكويتية لم 

تنقطع عن الشعب الفلسطيني معنويا أو ماديا.
واضاف انــــه في ظل اســــتمرار صعوبة الوضع 
السياسي واالقتصادي واملعيشي الذي يواجه الشعب 
الفلســــطيني بشكل عام وســــكان قطاع غزة بشكل 
خاص فإن التبرع الكويتي يأتي من أجل توفير أبسط 

متطلبات احلياة املعيشية ألطفال غزة.
واعــــرب عن أمله في ان تنفرج كل املعوقات التي 
تواجه الشعب الفلسطيني حتى يتمتع بحياة كرمية 
يعيش فيها املواطن الفلسطيني كما يعيش أي شخص 

في بلده املستقل.
يــــذكر ان »انـــيــــرا« تعــــمل منذ 40 عاما على 
توفيــــر التنمية والصحــــة والتـــــعليم في املجتمع 
الفلسطيني واألســــر الفقيرة في الشرق األوســــط 
وقـــــدمت أكثر من 50 ملـــيون دوالر من خالل برامج 
للفلسطينيني في الضفة الغربية وغزة ولبنان واألردن 

في عام 2009.

يعقبها مباشرة يوم 10 يوليو تنظيم 
سباق ذكرى معركة الرقة البحرية 
السابع عشر والذي ستشارك فيه 
جميع السفن ويقام سنويا حتت 
رعاية مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية.وذكر القبندي ان االحتفال 
مبراسم »الدشة« لرحلة الغوص 
ســــيقام 15 يوليو، فيما ســــتقام 
مراسم يوم »القفال« 24 يوليو، ومت 
حتديد موعد رحلة وسائل الصحافة 
واإلعالم الى بندر الغوص يومي 19 
و20 يــوليو. واضاف القبندي ان 
أنشطة التراث عقب رحلة الغوص 
ستستكمل بتنظيم سباق سلطان 
املضف السادس لسفن الغوص يوم 
31 يوليو، تعقبه إقامة سباق الهيئة 
العامة للشباب والرياضة التاسع 
يوم 7 أغســــطس، فيما ستختتم 
اللجنة أنشــــطة املوســــم بإقامة 
مسابقة الكويت الكبرى السابعة 
والثالثني لصيد السمك بواسطة 
اخليط والسنارة )احلداق( يوم 2 

أكتوبر املقبل.

موعدا إلنزال سفن الغوص املشاركة 
في الرحلة وهي السفن املهداة من 
قبل سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد الى جانب السفن املهداة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وستقام انشطة »الهباب 
والشونة« وهي األنشطة املعنية 
بتنظيف السفن واعادة صيانتها 
وتأهيلها ســــتقام يــــوم 5 يوليو 

أعلنت جلنــــة التراث البحري 
في النادي البحري الرياضي عن 
أنشطتها ملوسم الصيف املقبل وعن 
موعد رحلة إحياء ذكرى الغوص 
وسباق ذكرى معركة الرقة البحرية 
لســــفن الغوص الى جانب بقية 
السباقات ومسابقات الكويت الكبرى 
لصيد السمك. وذكر رئيس جلنة 
التراث علي القبندي ان رحلة إحياء 
ذكرى الغوص الثانية والعشرين 
ستقام في الفترة من 15 وحتى 24 
يوليو املقبل وستكون محصورة 
فقط مبغاصات الكويت على خالف 
رحلة العام املاضي التي شــــملت 
مغاصات مملكة البحرين الى جانب 
مغاصات الكويت. واضاف القبندي 
ان التسجيل في رحلة الغوص التي 
حتظى ســــنويا بالرعاية األبوية 
الكرمية من قبل صاحب الســــمو 
األمير، سيبدأ اعتبارا من 13 يونيو 
املقبل فيما سيقام املعسكر التدريبي 
لشباب الغوص بدءا من 27 يونيو، 
فيما مت حتديد يوم األول من يوليو 

علي القبندي

في مذكرة تفسيرية أرسلتها وزيرة التربية

»المعلمين« تبرر رفضها إلطالة اليوم الدراسي : الخلل ليس في قّلة الساعات 
وإنما في الساعات الفعلية للتدريس وعدم االلتزام بالخطة التعليمية

التدريس الفعلية في المدارس 
الحكومية بالكويت، حيث يتضح 
في التقرير ان متوسط ساعات 
الفعلية قد انخفض  التدريس 
في جميع المراحل الدراسية من 
800 ساعة تدريسية رسمية في 
المرحلتين المتوسطة والثانوية 
الى 333 ساعة تدريسية فعلية 
في المرحلة الثانوية و331 ساعة 
تدريســـية فعلية في المرحلة 
المتوســـطة وإلى 498 ساعة 
تدريسية في المرحلة االبتدائية، 
مما يعنـــي ان الخلل ليس في 
الدراسة الرسمية  قلة ساعات 
وال في قلة عدد اســـابيــــــع 
الدراسة الرسمية، بل ان الخلل 
يكمن في عدد الساعات الفعلية 
التي يتم التدريس فيها، فهناك 
عدم التزام من قبل الوزارة في 
الخطة الدراســـية الموضوعة 
وهناك تسيب كبير من حيث 
الطلبـــة وغيرها من  غيـــاب 

األســـباب.

مقترحات الحل

مقترحات الحل: الحرص على 
الساعات  الوزارة بعدد  التزام 
الموضوعة من قبل  الرسمية 
قطاع التعليم العام، ومحاسبة 
كل من ال يلتزم بها. التركيز على 
جودة التعليم ونوعيته، وليس 
االمور الكمية التي لن ترفع من 
مستوى التعليم لدينا، فزيادة 
التدريس واطالة  عدد ساعات 
الدراسي لن تضمن لنا  اليوم 
تدريسا جيدا، وعلينا ان نركز 
على تغيير اسلوب التدريس، 
على كيفية االستفادة القصوى 
من الساعات الرسمية للتدريس، 
بـــدال مـــن اهدارها، بـــدال من 
المطالبة بزيادة ساعات الدوام 

الرسمي.
راجين ان نكون قد أوضحنا 
لكم موقف جمعية المعلمين من 
قضية اطالة اليوم الدراســـي، 
شـــاكرين لكم حسن تعاونكم 

الدائم معنا.

المستهدفة للتدريس في الكويت 
مع عدد الساعات في مجموعة 
دول الـ»OECD« نجد انها تقل 
بفارق 50 ساعة فقط عن هذه 

الدول.
التــــدريس  عدد أســـابيع 
فـــي الســـنة فـــي التعلــــيم 

الحـــــكومي: 
ان تقـــــرير المـــــؤشـــرات 
التــــربوية لعام 2007 يشير الى 
ان العــــام الدراسي في الكــــويت 
يتكــــون من 30 اسبوعا تدريسيا 
في مرحلة ريـــــاض االطفـــال، 
و33 اســـــــبوعا فـــي المرحلة 
االبتدائية، و32 اســـــبوعا لكل 
المتوســـــــطة  المرحلتين  من 
والثـــانويـــة، وبــمــــقارنـــة 
 »OECD« الكـــويـــت بدول الــــ
فـــــإن عـــــدد أسابيع الدراسة 
بالكويت تقل بواقع ستة أسابيع 

فقط.

موضع الخلل

الخلـــل يتضح فـــي تقرير 
المؤشرات ص91 عندما جرى 
الحديث حول متوسط ساعات 

للطلبة فـــي التعليم الكويتي 
المؤشـــرات  والتـــي تظهرها 
التربويـــة للكويت لعام 2007 
والـــذي تقـــوم وزارة التربية 
بإصـــداره بالتعاون مع البنك 
الدولي تشير الى ان عدد ساعات 
التعليم المستهدفة للطلبة في 
التعليم الحكومي هي 858 ساعة 
تعليمية في الســـنة الدراسية 
االبتدائيـــة، و800  للمرحلـــة 
ساعة تعليمية في المرحلتين 
المتوسطة والثانوية، )انظر 
تقرير المؤشرات التربوية لدولة 
الكويت ص 87( وباســـتخدام 
العام للساعات في  المتوسط 
األســـبوع للمجاالت الدراسية 
المختلفـــة مضروبة في اعداد 
الدراسي  العام  األســـابيع في 
يتضح ان الساعات المستهدفة 
لكل مرحلة تعليمية قد زادت 
من 30 ســـاعة الى 33 ســـاعة 
في الســـنة لمرحلتي الرياض 
واالبتدائـــي، بينمـــا ظلت كما 
هي فـــي كل مـــن المرحلتين 
المتوســـطة والثانوية، وعند 
مقارنة عدد الساعات االجمالية 

الماضي  بالـــوزارة االربعـــاء 
بين من خاللها مبررات موقف 
الجمعية من رفض االطالة على 
التالـــي: معالي وزيرة  النحو 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
األخت القديرة د.موضي الحمود 
نتوجه اليكم بالشكر والتقدير 
على دعوتكم لنا لمناقشة آخر 
المســـتجدات التي تطرأ على 
الساحة التربوية والتي تؤثر 
التعليم بالبالد  على مستقبل 
وعلى ابنائنا الطلبة والطالبات، 
كما نشكركم على حرصكم على 
مد جسور التعاون وتعزيز الدور 
التكاملي بين جمعية المعلمين 
الكويتيـــة ووزارة التربيـــة، 
ويسعدنا ان ننقل لكم موقف 
الكويتية  المعلميـــن  جمعية 
الـــــرافض قضية اطالة اليوم 
الدراسي والذي يتضح من خالل 
مبررات وحقائق ومؤشـــرات 

تتضح فيما يلي: 
التعليـــم  عـــدد ســـاعات 
المستهدفة للطلبة في التعليم 
الحــــــكومي: يتضح ان عدد 
المستهدفة  التعليم  ســـاعات 

اوضحت جمعية المعلمين 
موقفها من قضية اطالة اليوم 
الدراسي في رد موضوعي استند 
الـــى معايير علمية وميدانية، 
مبررة سبب رفضها بأن عدد 
المستهدفة  التعليم  ســـاعات 
الكويتييـــن قد زادت  للطلبة 
بمقدار ثالث ســـاعات لمرحلة 
الرياض واالبتدائي وثبتت في 
المتوســـط والثانوي مقارنة 
التربوية  المؤشـــرات  بتقرير 

لعام 2007.
وأشارت الجمعية في المذكرة 
التفســـيرية التي رفعتها الى 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالـــي د.موضي الحمود الى 
ان عدد أســـابيع التدريس في 
السنة التعليمية بالكويت يقل 
عن دول »OECD« بواقع ستة 
أسابيع فقط ونحو 50 ساعة 

دراسية.

تقرير المؤشرات التربوية

وعمدت الجمعية في ردها الى 
االشارة الى موضع الخلل في 
األمر وهو ان تقرير المؤشرات 
التربوية لعام 2007 عندما اشار 
الى انخفاض ساعات التدريس 
الفعليـــة انما حدث خلط بين 
انخفاض ساعات الدوام الرسمي 
الفعلية،  التدريس  وســـاعات 
حيث يتبين ان الخلل ليس في 
الدراسة الرسمية  قلة ساعات 
وال في قلة عدد اسابيع الدراسة 
الرسمية، بل في عدد الساعات 
الفعلية التي يتم فيها التدريس 
وهـــو الخلل الذي يحدثه عدم 
الخطـــة  االلتـــزام بتطبيـــق 

الموضوعة.
جمعيـــة  رئيـــس  وكان 
المعلمين عايض السهلي سلم 
الى وزيرة  مذكرة تفســـيرية 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
الحمود خالل لقائه  د.موضي 
وعضو مجلس االدارة )أمين 
الصندوق( جمال الســـويفان 
بالوزيـــرة الحمود في مكتبها 

د.موضي احلمود عايض السهلي

جدول يوضح عدد ساعات التدريس بالكويت مقارنة ببعض الدول العربية واألوروبية واليابان
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الكويت 2005/06

العنيزان: الملتقى الوطني لكل مواطن مخلص حريص على وطنه
خالل مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس إيذانًا بانطالق الملتقى

حمد العنزي
اعلــــن رئيس امللتقى الوطني ســــلمان 
العنيزان عن بداية انطالق انشطة امللتقى 
وذلك اعتبارا من يوم غد، مشــــيرا الى ان 
الفكرة األساسية جاءت من منطلق حرصنا 
على مصلحة الوطن واملواطن على حد سواء 
وحل جميع مشــــاكله وقضاياه الضرورية 

اليومية امللحة.
وقال العنيزان في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده في ديوانه مساء امس االول من اجل 
التحضير لبداية انطالق امللتقى ان امللتقى 
ال ينتمي حلزب او تيار او طائفة او قبيلة، 
امنا هو لكل مواطن كويتي مخلص وشريف 

حريص على وطنه ومصلحته العامة.
وأضاف اننا بهذا امللتقى نســــتقبل كل 
من يريد ان يشارك في القضايا العامة التي 
تتعلق بأوضاع املواطنني املعيشية اليومية 
وحتقيق مصلحته العامة سواء كان قياديا 
أو مسؤوال او عضو مجلس امة او ناشطا 
سياسيا واعالميا، مشــــيرا الى ان الكل له 
احلق في ان يلقي كلمة او ان يشــــارك في 

تقدمي األسئلة واالقتراحات.
وأوضح انه من باب العلم ان كل ما سيدور 
من حوار وأسئلة في ديوانية امللتقى الوطني 
يعبر عن رأي املتحدث الشخصي، مبينا اننا 

ال نقبل باإلساءة واملساس بكرامات اآلخرين 
او جتريحهم بأي شكل من األشكال، مضيفا 
اننا نهدف من هــــذا امللتقى الى تناول عدة 
قضايا تدور في املجتمع الذي نحن جزء منه، 

ومن تلك القضايا التي يهمنا ان نشارك بها 
على سبيل املثال ان نكون حلقة الوصل بني 
املواطــــن واحلكومة وايضا اعضاء مجلس 
االمة، الفتا الى ان هذا جزء مما نسعى اليه 
باختصار شديد في ديوانية امللتقى الوطني 
ونبحث عن كل ما هو جديد ولصالح الوطن 
واملواطن. وأفاد العنيزان بأن من القضايا التي 
سندرجها في افتتاح امللتقى حديث الساعة في 
الساحة السياسية هذه األيام وهو استجواب 
وزير اإلعالم، مبينا اننا في امللتقى سنناقش 
نتيجة هذا االستجواب الذي يعتبر من أهم 
االستجوابات بالنسبة لإلعالميني بشكل عام 
ألنه يوجد قوانني تتعلق بقانون املطبوعات 
التي اصبحت هاجــــس االعالميني ألنه لو 
طبق هذا القانون املرئي واملسموع قد يحجم 
دور االعالم بشــــكل عام، لذلك حددنا حلقة 
فــــي ديوانية امللتقى الوطني تدور احداثها 
حول استجواب وزير اإلعالم وسيشارك فيها 
أساتذة واعالميون ورؤساء حترير صحف 
يومية ومستشارون قانونيون ليعبروا عن 

آرائهم في هذا االستجواب.

)أسامة البطراوي(سلمان العنيزان مع أحد احلضور في ديوانه

»األنباء« تنشر التعديالت المقترحة لقانون التعاونيات:
عدد المؤسسين ال يقل عن 50 وأعضاء مجلس اإلدارة 5

لـ »الشؤون« معاقبة الجمعيات واالتحادات ومراقبي الحسابات المخالفين

بشرى شعبان
أعــــدت اللجنة الصحيــــة واالجتماعية في مجلس 
األمة اقتراح قانون بشــــأن التعديل على بعض احكام 
املرسوم رقم 24 لسنة 1944 في شأن اجلمعية التعاونية 
وحصلت »األنباء« على نسخة من القانون ومن ابرز 
التعديالت املقترحة انه يشــــترط لتأســــيس جمعية 
تعاونية اال يقل عدد املؤسســــني عن 50 شخصا، وان 

يكون جميعهم كويتيني بالغني 21 سنة.
وتلزم املادة السادسة من االقتراح املؤسسني دعوة 
اجلمعية العامة لالنعقاد خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

االشهار.
أما املادة الثامنة من املشروع فتعطي احلق لوزارة 
الشــــؤون برفض طلب االشهار خالل مدة ال تتجــاوز 
الـ 60 يوما، وتعطي طالبي االشهار من املؤسسني حق 
تقدمي تظلم امام جلنة يرأسها وكيل وزارة الشؤون او 

احد وكالئها املساعدين على ان يكون من بني اعضائها 
مندوب عن االحتاد التعاوني املختص واللجنة ملزمة 
ان تفصل بالتظلم خالل 30 يوما من تاريخ احالته وال 
يعتبر قرارها نهائيا اال بعد التصديق عليه من وزير 
الشؤون.اما املادة 9 حتدد اعضاء اجلمعية العمومية 
وتقسمهم ما بني اعضاء عاملني ومنتسبني، وللعضو 
العامل احلق في االشتراك في ادارة اجلمعية شرط بلوغه 
سن الثالثني سنة ميالدية كاملة وحصوله على مؤهل 

دراسي ال يقل عن الثانوية العامة املعتمدة.
اما املادة 11 فتحدد اعضاء مجلس ادارة اجلمعيات 
التعاونية بـ 5 اعضاء، ومدة عضويتهم ثالث سنوات، 
وجتيز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد 

اسقاط عضويته لدورتني تاليتني فقط.
اما املادة 38 مكرر فتجيز لوزارة الشــــؤون توقيع 
عقوبات ادارية على اجلمعيات واالحتادات املشــــهرة 

وفقا الحكام هذا القانون ومراقبي احلسابات املخالفني 
ألي حكــــم من احكامه او القرارات الصادرة تنفيذا له، 
وتصدر العقوبات االدارية بقرار وزاري يصدر من وزير 

الشؤون والعقوبات التي يجوز توقيعها.
هذا وكان رؤساء اجلمعيات التعاونية والتعاونيون 
بشكل عام قد ســــجلوا اعتراضا على القانون لناحية 
اعضاء مجلس ادارة اجلمعيات والذي حدده القانون 
بـ 5 اعضاء بدال من 9 اعضاء، ورفع السن الى 30 عاما 
لتولي ادارة اجلمعية واملؤهــــل العلمي والذي حدده 
القانــــون بأال يكون اقل من الثانوية العامة، باالضافة 
الى الصالحيات املعطاة لوزارة الشؤون من حق الوزير 
تعيني اعضاء في مجلس ادارة االحتادات وايضا حصر 
الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون ومنحها صالحيات 
حتديد العقوبــــات االدارية وصدورها بقرار من وزير 

الشؤون.


