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الحمود: ال توجد دولة منعزلة عن أخرى في ظل التقدم التكنولوجي

الفخر الذي تشعر به من خالل 
اوراق العمل التي تناولت قضايا 
املجتمع املختلفة والتي تبش���ر 
بجيل بناء يتحمل مس���ؤولية 
أوطان���ه من خالل اإلحس���اس 
باملسؤولية العامة جتاه الناس، 
وقالت »لم أكن معكم في االفتتاح 

الفائزون في الملتقى عن المراكز األولى
1- مها العازمي �  الكويت � 1000 دينار

2- أمل العلي � الكويت � 750 دينارا
3- رجاء عبدالواحد � عمان � 500 دينار

جائزة أفضل تقرير فني

خالد بن مطر � عمان � 300 دينار

جائزة أفضل تقرير تقني

فاطمة عباس � الكويت � 300 دينار

إال انني تابعتكم عن كثب وسرتني 
مبادرة ابنائنا الطلبة وابداعهم في 
األبحاث املقدمة من خالل التفكير 
والتحليل للظواهر التي نعيشها 

كمجتمع عربي محافظ«.
وأكدت احلمود ان هذا اإلبداع 
ليس فرديا وامنا كان نتاج بيئة 

مريم بندق
شددت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على حرص وزارة التربية على 
حض���ور امللتقي���ات اخلليجية 
لتبادل اخلبرة في مجاالت التربية 
والعلوم، مش���يرة الى مشاركة 
الكوي���ت ومس���اهمتها الفعالة 
والدائمة على مستوى اخلليج، 
ومضيف���ة: »اآلن ال توجد دولة 
منعزلة عن اخرى فحدود املدرسة 
أصبحت تتعدى األسوار وتعبر 
احلواجز، ومن هذا املنطلق جاء 
هذا امللتقى والذي تشارك فيه دول 
مجلس التعاون اخلليجي بعدة 
أبحاث ترتكز جهودها على طرق 

ووسائل التقنية احلديثة«.
وقالت احلمود في تصريح 
للصحافيني عقب رعايتها حفل 
توزيع جوائز الفائزين في امللتقى 
التربوي االلكتروني األول صباح 

امس في فندق شيراتون الكويت 
والذي جاء حتت شعار »طموحي 
التوجيه  ابداع خليجي« نظمه 
العام لعلوم األسرة واملستهلك 
امللتقى عصارة إلبداعات  »كان 
متميزة من ابنائنا الطلبة من دول 
التعاون اخلليجي وقد  مجلس 
تناولت بحوثهم قضايا مجتمعية 
مهمة جتاوزت املجال املدرسي الى 
املجال العام واملجتمع«، مشيرة 
الى انها تناولت ظواهر متعددة 
كالعنف والتغذية السيئة وقلة 
املطالعة بصورة علمية، مؤكدة 
ان الوزارة تتش���رف برعايتها 
واحتضانه���ا ملا ميي���ز الطلبة 
في جميع دول مجلس التعاون 
والذين شاركهم أساتذة متميزون 
وفروا لهم بيئة بحثية وتعليمية 

جيدة.
وارجتلت احلمود كلمة ألقتها 
على احلض���ور أكدت فيها مدى 

مدرسية بحثية وهو ملتقى متميز 
بجهود املشاركني والقائمني عليه، 
آملة تك���رار مثل هذه امللتقيات 
كنتاج طبيع���ي حلصاد البيئة 

املدرسية.
من جانبه، اكد رئيس جلنة 
ضباط االتصال للملتقى جاسم 
خليل ميرزا ان هذا امللتقى أتى 
لالرتقاء مبستوى األداء في زمن 
غابت فيه القيم التربوية وأصبح 
اإلعالم بأشكاله املختلفة أساس 
التنشئة االجتماعية كما اعتبره 

البعض.
وأوضح ميرزا أن اوراق العمل 
املقدم���ة والتي تضمنت العنف 
املدرسي بأش���كاله والتحرش 
اجلنس���ي والسمنة املفرطة، ما 
هي اال ظواهر تتواجد في جميع 
املجتمعات اخلليجية، مبينا أنها 
تؤرق التربويني واملختصني الذي 

يسعون إليجاد حلول لها.

وثمن مي���رزا مبادرة وزارة 
التربية في الكويت على تدشينها 
مثل ه���ذه الثقاف���ات من خالل 
التربوي���ة، متمنيا  مبادراته���ا 
اس���تمرارها ملزيد م���ن املعرفة 
ولالس���تفادة من جتارب الدول 

األخرى.
هذا واعلنت الوكيل املساعد 
اللوغاني  العام من���ى  للتعليم 
ان مشروع التعليم اإللكتروني 
رهن انتهاء ترس���ية مناقصته 
في جلن���ة املناقصات املركزية، 
متوقع���ة ترس���يتها قبل العام 

الدراسي املقبل.
واشارت الى ان امللتقى انطلق 
التربوية  البح���وث  من مب���دأ 
واملشاركة في توظيف التقنية بها، 
وتوجهت بالشكر اجلزيل لوزيرة 
التربية على رعايتها وحضورها 
األمر الذي يعكس اهتمام الوزارة 

مبثل هذه امللتقيات.

»العلمي« يدعو المشاركين في معرض خالل رعايتها الملتقى التربوي اإللكتروني األول »طموحي إبداع خليجي«
جنيڤ لمعرض االختراعات في نوفمبر

»الهالل األحمر« تقّدم مساعدات
للضحايا بهدف إضفاء الطمأنينة عليهم

»الجهراء التعليمية« أواًل في بطولة الروبوت

دعا النادي العلمي املش���اركني في املعرض الدولي لالختراعات ال� 
38 في جنيڤ وزائريه الى املشاركة في املعرض العاملي لالختراعات 

في الشرق االوسط املزمع اقامته في الكويت نوفمبر املقبل.
الى ذلك، يشارك النادي العلمي ممثال في املكتب الكويتي لرعاية 
املخترعني في املعرض العاملي للمخترعني ال� 38 الذي يقام في جنيڤ 

مبشاركة اكثر من 470 مخترعا ميثلون 40 دولة.

أكدت جمعية الهالل األحمر ان ما تقدمه من مساعدات الى ضحايا 
الكوارث او احلروب يهدف الى اضفاء شعور الطمأنينة والسالم بغض 

النظر عن اجلنسية او الدين او العقيدة.
وقال عضو مجلس ادارة اجلمعية انور احلس���اوي في محاضرة 
ألقاها في املدرسة االميركية الدولية ان اجلمعية قامت بأعمال جليلة 
خلدمة االنسانية للدول املنكوبة ومناطق الكوارث الطبيعية، مستذكرا 
جهود اجلمعية في كارثة »سونامي« في اندونيسيا وسريالنكا وتايلند 

وجزر املالديف والهند وباكستان ولبنان وفي قطاع غزة وهاييتي.

حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزي���رة التعلي����م العال����ي 
د.موضي احلمود اقيمت التصفية 
النهائية في مس���ابقة الكويت 
املدرسية السنوية الرابعة في 
الروب���وت للعام الدراس�������ي 
2010/2009 الت����ي ينظمها مكتب 
امللس���ت االقليمي لقارة آسيا 
اللجنة الوطنية  بالتعاون مع 

الكويتي���ة للتربي���ة والعلوم 
والثقاف����ة ومركز الروب����وت 
بقطاع االنشطة الطالبية وقد 
اس���فرت نتائج املنافسات عن 
فوز منطق��ة اجلهراء التعليمية 
بالبطولة وحلت منطقة حولي 
التعليمي���ة ثانية كما حصلت 
منطقة االحمدي التعليمية على 

املركز الثالث.

العتيبي: سحب »الزور الشمالية« 
من »المناقصات« يؤخر خطط »الكهرباء«

دارين العلي
ش���كك الوكيل املساعد لقطاع 
التدريب والتخطي���ط في وزارة 
العتيبي في  الكهرباء د.مش���عان 
قدرة الشركات اخلاصة على تنفيذ 
مشروع محطة الزور الشمالية )في 
حال مت سحبه( بالسرعة املطلوبة 
مقارنة بقدرة الوزارة التي متتلك 
من اإلمكانيات والقدرات ما يؤهلها 
لتنفيذ هذا املش���روع وفق ما هو 

مخطط له.
وأك���د العتيبي ف���ي تصريح 
صحافي صعوبة سحب مشروع 
محطة الزور الش���مالية من جلنة 
املناقصات املركزية وإعادة دراسته 
مجددا إلتاحة الفرصة أمام القطاع 

اخلاص للمشاركة في تنفيذه.
وقال انه من الصعب جدا سحب 
الشمالية  الزور  مش���روع محطة 
الذي طرح قبل أس���ابيع في جلنة 
املناقصات املركزية وإعادة دراسته 
مجددا ملنح القطاع اخلاص فرصة 
تنفيذه عوضا عن وزارة الكهرباء 
واملاء، موضحا ان »إعادة س���حب 
املشروع ملنح القطاع اخلاص فرصة 
تنفيذه من شأنها أن تؤخر تنفيذ 
هذا املشروع احليوي الذي تنتظره 

الوزارة بفارغ الصبر«.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة 

الكهرباء وامل���اء حضرت اجتماع 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
الدولة لشؤون  االقتصادية وزير 
التنمي���ة ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلس���كان الشيخ أحمد الفهد الذي 
عقد ظه���ر أول من امس، وأبلغت 
»األنباء« ان مشروع محطة الزور 
الشمالية كان من ضمن املواضيع 
التي مت التطرق إليها، الفتة الى انه 
كان هناك من يرى ضرورة سحب 
املشروع ملنح القطاع اخلاص حق 
املشاركة في تنفيذه وهناك من يؤيد 
عدم سحب املشروع وإبقاءه على 
ما هو علي���ه، بحيث تقوم وزارة 

الكهرباء واملاء بتنفيذه.

شكك في قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروع

د.مشعان العتيبي

د.موضي احلمود في لقطة تذكارية مع الطالبني املكرمني وذويهما

)أحمد باكير( فقرة لذوي االحتياجات اخلاصة  قيادات »التربية« خالل املشروع  

جانب من التكرمي

العميري: تشجيع الطلبة على إتقان »فنون العربية«

واصلت وزارة التربي����ة تكرمي طالبها الفائزين 
بجوائ����ز خارجية بعد ان حص����د طالبان كويتيان 
جائزتني في »فن اخلطابة والس����المة اللغوية« في 
مسابقة على مستوى الوطن العربي، وناال جوائز من 
جامعة الدول العربية بالقاهرة، وهما ابراهيم العوضي 
وهو طالب بالصف الثاني عشر وحصد املركز الثالث، 
فيما حلت الطالبة بلقيس الغامن باملرحلة املتوسطة 

في املركز اخلامس باملسابقة نفسها.
االحتفال الذي اقيم في مكتب وزيرة التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود صباح امس وسط 
اجواء رائعة القى استحسان الطلبة واولياء امورهم 
ثم انتقل الطلبة الفائزون بجوائز الى مكتب وكيل 

التعليم العام منى اللوغاني وحظوا بتكرمي آخر.
من جانبها قالت املوجه����ة االولى للغة العربية 
هدى العميري ان وزارة التربية دأبت على املشاركة 

في هذه املسابقة منذ نشأتها بهدف تشجيع ابنائنا 
الطلب����ة على اتقان فنون اللغ����ة العربية وفروعها 
املتنوع����ة، كما اننا نس����عى للتعرف على اخلبرات 

من الدول املشاركة. 
وافادت العميري بأن التوجيه الفني يتبنى الطلبة 
املبدعني ويحثهم على املشاركة في مختلف املسابقات، 
مشيرة الى ان الكويت تشارك في هذه املسابقة التي 
تنظمها االدارة الثقافية باجلامعة العربية منذ 13 عاما 
وشاركت فيها هذا العام 14 دولة عربية. واضافت: 
»مشاركة الكويت في هذه املسابقة سنويا تأتي من 
اهتمامها باللغة العربية وفن اخلطابة وتدريس����ها 
في مراحل التعلي����م املختلفة«. وقالت: ان »الطالب 
والطالبة اللذين ف����ازا باملركزين الثالث واخلامس 
حصال على املراكز االولى في املسابقات التي جرت 

في الكويت في التصفيات النهائية«.

مريم بندق
أكدت مدير عام منطقة حولي 
التعليمية منى الصالل اننا ال 
منل من تك���رمي أصحاب أرقى 
وأش���رف املهن في العالم وهم 
املعلمون، الفتة الى ان للمعلم 
دورا كبيرا في تنشئة األجيال 
القادر على  املتميز  املعلم  وان 
تربية تصلح العملية التعليمية 
بصالح���ه وتضع���ف بوهنه. 
وشددت الصالل على ان تكرمي 
املعلم في هذا اليوم يأتي تقديرا 
لتجسيدهم أسمى معاني العطاء 
اإلبداعي واملخلص، جاء هذا في 
حفل تكرمي املعلم املميز للعام 
الدراسي 2010/2009 للمرحلة 

االبتدائية.
وقالت الص���الل ان تربية 
األجيال الواعدة هي أمل جميع 
األمم على مر األزمان وان املعلمني 
فئة نذرت نفسها خلدمة األجيال 
من أبناء الوطن مخاطبة املعلمني 
»ان دوركم سيبقى كبيرا ومؤثرا 
وحيويا الستكمال مشوار العطاء 

والبناء لكويتنا احلبيبة«.
الس���ياق نفسه قالت  وفي 
مراقبة التعليم االبتدائي مبنطقة 
التعليمية ورئيس���ة  حول���ي 

مجلس مديري ومديرات املرحلة 
االبتدائية ليلى الش���ريف، ان 
املنطقة متي���زت بتكرمي نخبة 
من أفضل معلميها ومعلماتها 
وفق معايير وضعها املجلس 
في املنطق���ة، موضحة ان من 
الشروط اختيار مساعد مدير 
ورئيس قس���م ومعل���م واحد 
من كل مدرس���ة على ان يكون 
مس���اعد املدير لدي���ه خبرة 4 
س���نوات وحاصال على امتياز 

آلخر 3 سنوات وال توجد عليه 
عقوبات أو أيام غياب وأال يكون 
مرشحا من قبل وزارة التربية 
فيما سبق، أما شروط ترشيح 
رئيس القسم فهي ان تكون لديه 
خبرة 3 سنوات واملعلم خبرة 
5 س���نوات مع احلصول على 
امتياز آلخر 3 سنوات وأال يكون 
لديه غياب على أال يكون قد مت 
اختياره من قبل وزارة التربية 

فيما سبق.

الصالل: ال نمل من تكريم »أشرف المهن«

الكندري: افتتاح ورش خاصة في المدارس الستغالل قدرات ومواهب الطالبات
ندى أبونصر

أكد الوكيل املساعد للتعليم 
النوع���ي ف���ي وزارة التربية 
محمد الكندري إعجابه الشديد 
باملعرض، وقال: نحن نفتخر 
مبثل هذه املعارض واملشاريع 
الت���ي حتافظ عل���ى منتجات 
البيئة باس���تغاللها بالطريقة 
الصحيحة، اضافة الى اكتشاف 
مواه���ب وهواي���ات الطالبات 
إلعادة تهيئتهن ليكن عنصرا 
فاعال واالستفادة من قدراتهن 
ليكن منتجات ولكي يبرهن على 
ان لديهن عطاء وإمكانات غير 

محدودة.
جاء ذل���ك خ���الل رعايته 
وحضوره مشروع إعادة التدوير 
في مدرس���ة الوف���اء � بنات، 
ل���ذوي االحتياجات اخلاصة، 
بحضور الوكيل املساعد إلدارة 
األنشطة دعيج الدعيج، ومدير 
إدارة التربي���ة اخلاصة دخيل 
العنزي، ومديرة مدرسة الوفاء 
مرمي الذياب وحشد من الكوادر 

التربوية والتعليمية.
وأضاف: نحن نطبق وصية 
الوالد الشيخ صباح األحمد في 
احلفاظ على هذه الفئة وتنمية 

مهاراتها.
ونحن في صدد ان نفتتح في 
الوفاء ورشا للتدوير  مدرسة 
واحملميات والزراعة خالل العام 
املقبل، ألننا اكتشفنا العديد من 
الق���درات واملواهب التي يجب 

استغاللها وتنميتها.

مش���اريعنا  وأض���اف: 
الفئة  املس���تقبلية جتاه هذه 
كثيرة، فستكون لدينا لقاءات 
املناهج  معها وسنقوم بإعادة 

وإعادة تهيئتها.
كم���ا قمنا بجلب مدرس���ي 
موس���يقى وأدوات موسيقية 

تتناسب مع إعاقاتهم.
باالضافة الى أدوات الرسم 

واخلامات الالزمة لهم.
وزاد ان الطالب بعد التخرج 
من املدرس���ة يحصلون على 

شهادة تأهيلية.
ونتمنى ان يستطيعوا ان 
يفتحوا ورشا واالستفادة من 

قانون املعاقني 2010.
وبدوره���ا قالت املش���رفة 
الفنية مكية صفر في كلمتها: 
حرصا منا على مواكبة التطور 
والتقدم الذي يدور من حولنا، 
خاصة برنامج إعادة التدوير، 
أقمنا عدة مش���اريع، املشروع 

األول إعادة تدوير قناني املياه 
الفارغة بعن���وان »قنينتي«، 
حي���ث قامت املوجه���ة العامة 
للدراس���ات العملي���ة بوزارة 
التربية فتوح احلساوي بهذا 
املشروع لالستفادة من قناني 
مياه الش���رب املعدنية وشكل 
فريق عمل مك���ون من املديرة 
املساعدة للشؤون التعليمية هند 
املصري والباحثة االجتماعية 
الثقافة  الغامن ومعلمة  فاطمة 
املنزلية فوزية الكندري ومنى 
أولياء  الغصاب بالتعاون مع 
أم���ور التلمي���ذات، بتجمي���ع 
القنان������ي وعمل مجس���مات 

جميلة منها.
واملشروع الثاني وهو مشروع 
مقدم من مديرة املدرسة مرمي 
الذياب مشروع تدوير النفايات 
حتت ش���عار »قبل ان ترمي.. 

فكر.. ماذا تفعل بها؟«.
ألن النفايات تشكل مشكلة 
بيئية قائم���ة بحد ذاتها، ألنها 
تؤدي الى تلوث البيئة اذا لم 
تتم إعادة تدويرها واالستفادة 
منها بدال من ان ترمى بش���كل 
عش���وائي واملش���روع الثالث 
وهو مشروع إعادة تدوير ورق 
اجلرائد وصناعة براويز الصور 
وعلب مختلفة األحجام واألزهار 

اجلميلة منه.
الراب���ع وهو  واملش���روع 
مش���روع التعلي���م املبرم���ج 
وهو فك���رة وإع���داد وتنفيذ 
املعلمة منى حبيب التي قامت 
أناش������يد اخلبرات  بتسجيل 
املؤث���رات الصوتية  وتركيب 
عليها بالصور املتحركة بطريقة 
مثيرة عل���ى األقراص املدمجة 
وعمل ملفات لها وتوزيعها على 
الفصول لالس���تفادة منها في 

عرض اخلبرات التربوية.


