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جمعية الدعية التعاونية

تعلن جمعية الدعية التعاونية

عن حاجتها اإىل

�صركات متخ�ص�صة يف جمال الدعاية والإعالن 

داخل ال�صوق املركزي وخارجه

1- اأن تك�ن ال�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة من ذوي االخت�صا�ص ومرخ�ص 

لها يف ذلك وفقًا للقان�ن مع تقدمي امل�صتندات الدالة.

2 - �ص�ف يتم اختيار ال�صركة املتقدمة وفقًا مل�ا�صفات كرا�صة 

ال�ص��روط املعدة من قبل اجلمعية، مقاب��ل ر�صم )30 د.ك( 

غري قابل للرد.

3 - اأن يك�ن ال�صعر معيار اأ�صا�صي لالختيار.

جمل�ص االإدارة

تق��دم الطلبات اعتباراً م��ن ي�م اخلمي���ص امل�افق 2010/6/24 ومل��دة اأ�صب�ع 

فق��ط من تاري��خ االإعالن خالل ال��دوام الر�صمي من 7.30 ���ص وحتى 3 ظ.

وفقًا لل�صروط التالية:

الكندري والعصفور يتوسطان أسرة »الرجاء«

الكندري: ال تسريب لالمتحانات والحرمان أقل
من المعدل والنتائج إيجابية بفضل النظام الموحد

بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة التربية باإلنابة محمد الكندري أن 
نتائج الثانوية العامة مطمئنة في جميع املواد التي 
انتهى الطالب منها وكذلك انتهت جلان التصحيح 
من تصحيحها نافيا نفيا قاطعا ما يتردد من وجود 
تسرب لبعض االمتحانات واألمور مستقرة وكذلك 
نتائج هذا العام مبشرة بكل خير وحتى احلرمان 
من االمتحانات يعتبر أقل من الطبيعي عكس ما 
كان يحدث في األعوام الدراسية السابقة ويعود 
الفضل بهذه النتائج الى النظام املوحد والذي أدى 
الى قفزة كبيرة ف���ي حصول الطالب على نتائج 

إيجابية تعكس مستواهم احلقيقي.
جاء حديث الكندري في تصريح للصحافيني 
أدلى به بعد رعايته حفل تكرمي مدير مدرسة الرجاء 
بنني يعقوب سليمان العصفور مبناسبة تقاعده 
صباح أمس في مقر املدرسة في حولي واخلاصة 
بتعليم الطالب املعاقني حركيا وبصريا في املرحلتني 
املتوسطة للحركية والثانوي للحركية والبصرية 
بحضور مديري املدرسة املساعدين خالد الداحس 
وأحمد أكبر واملدير املساعد السابق جاسم البالول 

وجمع كبير من معلمي املدرسة.

وقال الكندري بالنسبة لطالب التعليم النوعي 
والذين تعرضوا لضغط كبير بسبب قصر العام 
الدراسي حيث التحق طالب الثاني عشر في مطلع 
شهر ديسمبر وتبعهم طالب النقل في الفصل الثاني 
وذلك بس���بب مرض إنفلونزا اخلنازير مما وّلد 
ضغطا كبيرا على أولياء األمور والطالب وكذلك 
املعلمون وإدارات املدارس، وبفضل اهلل وعلى الرغم 
من تكثيف املناهج استطاعوا اجلميع اجتياز هذه 
األزم���ة بفضل تعاون اجلميع والذي كان واضحا 
من خالل النتائج االيجابية والعالية، حيث وصلت 
نس���ب النجاح في عدد كبير من املواد في الرابع 
واخلامس االبتدائي وكذلك املتوس���ط والثانوي 
الى 100% فيما ل���م تنخفض النتائج األخرى عن 
90% وهذا يدل على ح���رص طالبنا على النجاح 
والتفوق رغم إعاقاته���م املختلفة والتي لم تقف 
عائقا في طريق تفوقهم حيث أثبت أبناؤنا أنهم 
قادرون عل���ى التواصل باملجتمع كأي طالب آخر 

ولديهم القدرة على املنافسة.
وأشاد الكندري بجهود مدير مدرسة الرجاء 
يعقوب العصفور والذي احتفلت به األس���رة 
التعليمية واالدارية باملدرسة بعد مسيرة تربوية 

حافل���ة باالجنازات على م���دى أكثر من ثالثني 
عاما قضاها في م���دارس وزارة التربية وكان 
مثاال يحتذى وق���دوة لزمالئه املعلمني بل كان 
أبا ألبنائه الطالب م���ن ذوي االعاقة وكان أخا 
ألولياء األمور حصلت مدرسته على التميز في 
أغلب األعوام التي عم���ل بها وان دل ذلك على 
ش���يء فإمنا يدل على أصال���ة املعدن وانه من 
الكفاءات التربوية الناجحة والتي افتقدها امليدان 
التربوي لكن نتمنى أن يكون أحد املرجعيات لنا 
لالستفادة بخبراته كمستشار خلبرته الطويلة 
في هذا املجال وس���يبقى في قلوبنا ونتمنى له 
التوفيق والس���داد في حياته العملية والشكر 
موصول ألسرة املدرسة التي تذكرته ونظمت 
هذا االحتفال وهذا دليل على الترابط األس���ري 
ب���ني العاملني في هذه املدرس���ة حيث جعلونا 
نش���عر بأنهم خلية نحل تعمل وهذا سر متيز 
مدرسة الرجاء. وحول مشاريع قطاع التعليم 
النوعي للعام الدراسي املقبل كشف الكندري انه 
مت االتفاق على وجود مناهج خاصة مبدارسنا 
مختلفة عن مناهج التعليم العام في جميع املواد 
الدراسية واملراحل املختلفة وكذلك ستتم إعادة 

النظر في الدمج بالنسبة لبعض االعاقات التي 
ال تستطيع الدراسة في تلك املدارس حلاجتها 
الى العالج الطبيعي وأمور أخرى ال يجدونها في 
مدارس التعليم العام وكذلك التدريب للمعلمني 
املوجودين لدينا لتعليم هذه الفئة والتي حتتاج 

الى رعاية خاصة.
وأكد الكندري أن القطاع سيتسلم حمام سباحة 
أوملبيا والذي يقع بجانب مدرسة النور ووصلت 
تكلفته ال���ى 750 ألف دينار كونه مجمعا ضخما 
ويخدم جميع االعاقات واألمور تسير كما هو مخطط 
لها بالنسبة إلنشاء مجمعي التربية اخلاصة في 
محافظتي اجلهراء واألحم���دي ونأمل أن ينتهي 

التصميم في نهاية العام الدراسي احلالي.
ومن جانبه، أشاد احملتفى به يعقوب العصفور 
بحرص وكيل وزارة التربية باإلنابة على رعايته 
له���ذا االحتفال على الرغم من مش���اغله الكثيرة 
بس���بب أعمال امتحانات الثانوية العامة وسفر 
وزيرة التربية والوكيلة خارج البالد مما زاد من 
أعبائه الوظيفية ومع ذلك حرص على رعاية هذا 
االحتف���ال وهذا ليس غريبا عليه فهو ابن امليدان 

التربوي.

أكد أن نتائج الثانوية العامة مطمئنة في المواد التي صححت خالل رعايته تكريم مدير »الرجاء« يعقوب العصفور

درع الكنترول باملدرسة يقدمها الزميل نافل احلميدان للعصفور الكندري والعصفور يتوسطان الداحس وأكبر والبالول

الشراح: إنجاز البنية التحتية
إلدخال التعلم اإللكتروني لـ »التربية«

الكويت � كونا: أكدت مدير عام مركز املعلومات في وزارة التربية 
هناء الش���راح االنتهاء من مش���روع البنية التحتية من اجل إدخال 
التعلم االلكتروني الى الوزارة. وقالت الشراح في تصريح صحافي 
ان املش���روع »هو أول ثمرة إجناز ملنظوم���ة التعلم االلكتروني في 
البالد ومن اكبر املشاريع املنفذة على مستوى الشرق األوسط بشهادة 

كبرى الشركات العاملية كمايكروسوفت وانتل ودل«.
وأوضحت ان الهدف من املشروع هو توفير مركز بيانات مركزي 
يواكب املواصفات القياس���ية العاملية بغية تهيئة البيئة املناس���بة 
للتعامل مع خدمات التعلم االلكتروني لتكون قادرة على ادارة شبكات 
املدراس واملناطق التعليمية في وزارة التربية بش���كل فعال وقوي 

وآمن وموثوق مع متيزها بسهولة التشغيل والصيانة.
وأضافت ان العمل في املش���روع تضمن مهام أساسية عدة اهمها 
انشاء مركز بيانات رئيسي عالي اجلودة ومتوافر على مدار الساعة 
فضال عن توفير اجهزة خدمة عالية اجلودة لدعم التطبيقات واألنظمة 
التربوية وتوفير وحدات مركزية إلدارة أجهزة اخلدمة في املدارس 

مرتبطة مبركز البيانات الرئيسي لدى الوزارة.
وقالت الشراح ان املشروع تضمن توفير وحدة للمراقبة واحلماية 
من الڤيروس���ات وتوفير مركز بيانات للتواصل بني معلمي وطلبة 
املرحلتني الثانوية واملتوس���طة من خالل أنظمة البريد االلكتروني 
)م���ا يقارب 200 الف بريد الكتروني(. وأش���ارت الى ان املش���روع 
ش���رع في ربط جميع مدارس املرحلتني الثانوية واملتوسطة )344 
مدرسة( بأجهزة خدمة حديثة وعالية اجلودة لشبكات املدارس من 
اجل استيعاب التعلم االلكتروني الى جانب ربط املناطق التعليمية 
الس���ت بأجهزة خدمة حديثة والية اجلودة وحتديث ما يقارب 32 
الف جهاز حاسوب في كل من الوزارة واملناطق التعليمية واملدارس 

وفق احدث نظم التشغيل واحلماية.
وذكرت انه يتميز بفوائد عديدة تساهم في دعم العملية التربوية 
وتعزز من التطبيق الفعال ملنظومة التعلم اإللكتروني ومنها توفير 
اجه���زة عالية اجلودة قادرة على التحكم في جميع املكونات املادية 
املرتبطة باملدارس وامكانية الوصول إلى البيانات واملعلومات بسهولة 
ويسر وفي أي وقت مع القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات بسرعة 

عالية من خالل توافر البيانات.
يذكر ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
أكدت في ختام زيارتها االخيرة الى س���نغافورة االسبوع الفائت ان 
وزارة التربية شارفت على االنتهاء من مشروع استخدام تكنولوجيا 
التعلي���م في مناهجها وقطاعاتها املختلفة وانها »تعكف حاليا على 
دراسة مشروع استخدام بعض التقنيات في تركيب املناهج الكترونيا 

وحتميلها«.

هناء الشراح خالل جولة لها في مشروع البنية التحتية للتعلم اإللكتروني

الجغرافيا فرصة »المتوسط«.. وشكوى من المسائل الوراثية في »األحياء«
الذكاء والتمعن باالسئلة وفهم كيفية 
الكتاب. واكد مشاري محمد »علمي«: 
ان االمتحان سهل وسلس واضاف 
ان هناك اسئلة غير مباشرة ويجب 

على الطالب توخي احلذر منها.
وقال بدر عب���داهلل »ادبي«: ان 
اختبار اجلغرافيا س���هل بالنسبة 
له لكن الكمية كبيرة جدا فصفحات 
االختب���ار 12 صفحة باالضافة الى 
خريطت���ني صعبت���ني حتتوي���ان 
على طريقة رسم خريطة الكويت 
وحتديد عليه���ا املناطق باالضافة 
الى الرسومات التي تضاف عليها 
الكويت وغيرها ففيها  مثال معدل 
نوع م���ن الدقة. واكد علي الناصر 
»ادب���ي«: ان هناك بابا صعبا وهو 
نظم املعلومات اجلغرافية وحاولنا 
االبتعاد عنه بقدر االمكان واالقالل 
منه ومجمل االختبار س���هل النه 
يتحدث عن البيئة واضرارها مثل 
التلوث وغيره. واوضح مش���اري 
على ان نظم املعلومات اجلغرافية 
هي مادة علمية وحتى الطالب ان 
تخرج ال يتخصص في اجلامعة هذا 
التخصص اال الطالب العلمي ونشكر 
الوزارة على االقالل من االسئلة في 
هذا الباب وكانت اغلب االسئلة عبارة 

عن معلومات عامة.

كانت فيه���ا صعوب���ات وحتتاج 
دراس���ته لفترة وليس دراسة في 
نفس اليوم، واشار الى ان ظاهرة 
تس���ريب االختبارات كثرت وهي 
تعود بالضرر على الطلبة فمن غير 
املعقول ان يتساوى طالب دارس 
املنهج كله مع طالب لم يدرس اال 

ورقة االختبار فقط.
وأوضح محمد القبندي »علمي«: 
ان االختبار شبه عادي لكن كميته 
جتس���ده والرس���ومات س���ببت 
تعقيدا للطالب، ففي هذا االختبار 
ال يس���تطيع الطالب املتوسط ان 
يأتي بدرجات عالية النه يعتمد على 

االختبار وخصوصا أنه لم يتناول 
بعمق الفصل األخير الصعب، على حد 
قوله، والذي يتناول نظم املعلومات 
اجلغرافية، مؤكدا ان االختبار في 

مجمله بسيط ومباشر.
وبدوره اكد الطالب يوسف حامد 
احلبيب ان االختبار فرصة مواتية 
جلمع مزيد من الدرجات حيث متيز 
بتنوع مفاهيمه ومباشرة اسئلته، 
الفتا الى ان االختبار في مستوى 

الطالب املتوسط.
يعقوب بو عليان »علمي« قال إن 
مستوى االختبار متوسط لكن هناك 
اسئلة غير مباش���رة والرسومات 

املنهج ومالءمتها للوقت املخصص 
لالختب���ار. ومن جهته أكد الطالب 
يوسف حبيب املهنا )القسم األدبي( 
أن اختبار اجلغرافيا رائع وأسئلته 
مباشرة فاألفكار لم تخرج عن إطار 
الكتاب املدرسي، الفتا إلى أن السؤال 
اإلجباري كان في مستوى الطالب 
املتوسط في حني تنوعت األسئلة 
االختيارية لتغطي كافة أجزاء املنهج 
إال أن الصعوب���ة الوحيدة متثلت 
في سؤال اخلريطة وخصوصا في 

حتديد النسب املئوية.
أما الطالب خالد الكندري )القسم 
األدبي( فلم يخف سعادته بسهولة 

)القس���م العلمي( فأكد أن اختبار 
األحياء لم يكن على مستوى سهولة 
االختبارات الس���ابقة، مشيرا إلى 
أن االختبار في املس���توى الطالب 
اجليد، الفتا إلى أن املسائل الوراثية 
)النس���ب( كانت صعبة باإلضافة 
للرسومات واملصطلحات التي جاءت 

غير مباشرة.
وب���دوره اك���د الطال���ب محمد 
جاسم الصراف من ثانوية فلسطني 
)القسم األدبي( أن اختبار اجلغرافيا 
كان فرصة لطالب القس���م األدبي 
لسهولة األسئلة ومباشرتها، مشيدا 
بتوزيع األس���ئلة على كافة أجزاء 

األمر من بعض الشكاوى التي يراها 
طبيعية نظرا ملراعاة االختبارات 

للفروق الفردية بني الطالب.
وبدوره أكد الطالب مهدي خالد 
القالف ثانوية فلس���طني )القسم 
العلمي( أن اختب���ار مادة األحياء 
جاء متوقعا ومباشرا، شامال لكافة 
أجزاء املنهج، الفتا إلى أن الصعوبة 
الوحيدة تكمن في املسائل الوراثية 
)املندلية والالمندلية( إال أن االختبار 
في مجمله جيد، معربا عن أمله في 
أن تس���تمر االختبارات على نفس 

املنوال حتى النهاية.
أما الطالب علي أحمد العبداهلل 

لالختبار، معربا ع���ن أمله في أن 
يستمر باقي االختبارات على نفس 

الوتيرة.
ومن جهته أك���د الطالب محمد 
حسن مس���لم )القسم العلمي( أن 
اختبار األحياء في مستوى الطالب 
املتوس���ط حيث متيز باملباش���رة 
والوضوح البعي���د عن الغموض 
والتعقيد، الفتا إلى أن الش���كوى 
الوحيدة ف���ي االختبار متثلت في 
املس���ائل الوراثية، مشيرا إلى أن 
االختبارات اخلاصة بالقسم العلمي 
بصف���ة عامة تعتبر ف���ي مجملها 
بسيطة ومباش���رة وإن لم يسلم 

أسامة دياب
صب���اح أمس ومع راب���ع أيام 
اختبارات نهاية الفترة الرابعة للعام 
الدراس���ي 2009–2010، كان طالب 
القس���م األدبي على موعد مع مادة 
اجلغرافيا التي جاءت في مجملها 
بسيطة ولم تخرج عن إطار األفكار 
العامة للمنهج، في حني أدى طالب 
القسم العلمي اختبار مادة األحياء 
الذي ج���اء في مس���توى الطالب 
املتوسط إال أن الصعوبة الوحيدة 

متثلت في املسائل الوراثية.
»األنباء« استعرضت آراء طالب 
القسمني في اختبارات اليوم الرابع 
فإلى التفاصيل: في البداية أكد الطالب 
مهدي أحمد بوش���هري من ثانوية 
فلسطني )القسم العلمي( أن أسئلة 
اختبار األحياء جاءت في مجملها 
في املتناول وبسيطة ولم تخرج عن 
إطار أفكار الكتاب املدرسي، الفتا إلى 
أن األسئلة املوضوعية كانت سهلة 
جدا في حني كانت املقالية متوسطة 
املس���توى، موضحا أن الصعوبة 
الوحيدة التي واجهها في االختبار 

متثلت في الرسومات.
وأشاد بوش���هري باجلو العام 
للجان وتع���اون املالحظني وإدارة 
املدرس���ة في توفي���ر اجلو املالئم 

في رابع أيام اختبارات نهاية الفترة الرابعة للصف الثاني عشر بالنظام الموحد »األدبي«

علي الناصر مشاري علي محمد القبندي ويعقوب بوعليان مشاري محمد بدر عبداهلل

حمام أولمبـي للتربية الخاصـة بتكلفة 750 ألـف دينار واالنتهاء مـن تصميم مجمعي الجهـراء واألحمدي


