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الحمود أعادت  تشكيل لجنة نبذ التعصب
لإلشراف والمتابعة على تجهيز وتهيئة الشباب وزيادة إحساسهم بالروح الوطنية

دعيج الدعيج متاضر السديراوي د.موضي احلمود

لجنتان الستعدادات االحتفال باليوم العالمي لتكريم المعلم
مريم بندق

ب����دأت وزارة التربية اتخاذ 
اجراءات تنفيذ االس����تعدادات 
لالحتفال باليوم العالمي للمعلم 
والذي يشهد تكريم نخبة ممتازة 
من المعلمين والمعلمات بحسب 
ضوابط واضح����ة ومعلنة الى 
الم����دارس  جان����ب عدد م����ن 

المتميزة.
وفي هذا الصدد أصدر وكيل 
المس����اعد لألنش����طة  الوزارة 
الطالبية دعيج الدعيج قرارين 
األول نص على: أوال ت�ش����كيل 
الفرعية  لجن����ة االس����ت��قبال 

برئاس����ة مدير ادارة األنش����طة المدرسية منى 
الفريح وعضوية كل من: بدرية السابج � مراقب 
مكتب الوكيل المس����اعد للتعلي����م العام، عباس 
مراد � رئيس قس����م المس����رح � ادارة األنش�طة 
المدرسية، بدر العيسى � مدير مدرسة ابن األثير 
الم�توسطة بنين منطقة العاصمة، صالح آرتي 
� مدير مدرسة مساعد حمود السعدون م. بنين 
منطقة العاصمة، محمد حسين � رئيس قسم ث. 
صالح شهاب بنين � منطقة حولي، سعاد حمادة � 
معلمة مدرسة القادسية م. بنات منطقة العاصمة، 
ناصر الفرج � معلم مدرسة عبدالمحسن البحر أ. 
بنين منطقة العاصمة، عبداهلل القطان � مصمم 
تقنيات تربوية م. معن بن زائدة م بنين منطقة 
العاصمة، والء طالب � سكرتير � ادارة األنشطة، 
صفية مال اهلل � مساعد أول منسق اداري معامالت 
� ادارة األنشطة، نعيمة البسام � أمين مخزن اول 
روضة مش����رف منطقة حولي، مشعل الدريبي � 
أمين مخزن أول � ادارة األنشطة، حسن السليم 

� م. أول منفذ طباعة � إدارة األنشطة.
مهام اللجنة:

1 � إعداد كشوف بأس����ماء الضيوف وتسليم 
الدعوات لهم والتنس��يق مع لجنة إعداد القاعة 

في تحديد األماكن وبرنامج االحتفال.
2 � المشاركة في تنظيم قاعة االحتفال وتحديد 

أماكن المكرمين والضيوف.

3 � دعوة المكرمين لحضور 
البروفة العامة لالحتفال وتوزيع 

بطاقات الدعوة عليهم.
4 � وضع اآللية المناس����بة 
الستقبال الضيوف والمكرمين 

وتوجيههم الى أماكنهم.
ثانيا: تصرف مكافآت مالية 
شهرية ألعضاء اللجنة الفرعية 

وفق النظم المالية المتبعة.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 1 سبتمبر 2010 وحتى االنتهاء 

من اعمال التكريم.
وجاء في القرار الثاني، أوال: 
تشكيل لجنة التنظيم الداخلي 
وإع����داد القاعة الفرعية برئاس����ة مراقب رياض 
األطف����ال � منطقة مبارك الكبير التعليمية نورة 
المسلم، وعضوية كل من: خالدة الياسين � مراقب 
التقنيات التربوية بإدارة التقنيات، فاطمة الفودري 
� مديرة روض����ة األمواج م. مبارك الكبير، مريم 
أسد � مديرة روضة المرح م. مبارك الكبير، هناي 
المقهوي � رئيس قسم م. خالد بن الوليد أ. بنين 
م. مبارك الكبير، يوسف تقي � رئيس ق���سم م. 
عبداهلل الزبير المتوس����طة منطقة حولي، حمد 
محمد � مهندس مدني � م. مبارك الكبير، منيرة 
المطيري � م. مش����رف تقنيات � إدارة التقنيات، 
عماد حجاج � معلم م. الش����يخ ناصر ال��سعود 
الصباح أ. بنين م. حولي، احمد درويش � معلم 
م. ابن النفيس المتوسطة بنين م. حولي، فاضل 
عفيص����ي � معلم م. مهلهل المضف المتوس����طة 
بنين م. حولي، هيثم األديب � معلم م. أبو تم�ام 
المتوسطة بنين م.حولي، فاطمة العازمي � معلمة 
م. خالد بن الوليد أ. بنين م. مبارك الكبير، حصة 
العطروزي � معلمة روضة الحنان م. مبارك الكبير، 
سهيلة درويش � معلمة م. المال ناصر المزيعل أ. 
بنين م. األحمدي، أماني عبدالسالم � معلمة م.خالد 
بن الوليد أ. بنين م. حولي، ع�بداهلل البلوشي � 
فني أول الكترونيات � قسم التقنيات التربوية، 
م.مبارك الكبي����ر علي عرب � أمين مخزن م. أبو 

تمام المتوسطة بنين م. حولي.

مريم بندق
التربية ووزيرة  أعادت وزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود 
تشكيل اللجنة التنسيقية لالشراف 
على متابعة جتهيز وتهيئة الشباب 
وزيادة إحساسهم بالروح الوطنية 

ونبذ التعصب الطائفي والقبلي.
اس���تندت الوزي���رة ف���ي قرار 
اعادة تش���كيل اللجن���ة الى قرار 
مجلس الوزراء رقم 577 املتخذ في 
اجتماعه رقم 2010/18 املنعقد بتاريخ 
2010/4/18 بشأن التأكيد على وجود 
جلنة تنسيقية برئاسة وزارة التربية 
وعضوية كل م���ن وزارتي االعالم 
واالوقاف والش���ؤون االسالمية، 
والهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وجامعة الكويت، لتتولى االشراف 
واملتابع���ة على جتهي���ز وتهيئة 
الشباب وزيادة إحساسهم بالروح 
الوطني���ة ونبذ التعصف الطائفي 
والقبلي، ورصد ميزانية سنوية لكل 
من اجلهات التي تضمنتها اللجنة 
التنسيقية تخصص خلدمة أهداف 
هذه اللجنة، الق���رار الوزاري رقم 
2010/305 الصادر بتاريخ 2010/6/7 
بشأن تش���كيل اللجنة التنسيقية 
لالشراف على جتهيز وتهيئة الشباب 
وزيادة إحساسهم بالروح الوطنية 
ونب���ذ التعصب الطائفي والقبلي، 
الوزاري رق���م 2010/373  والقرار 
الصادر بتاريخ 2010/6/28 بش���أن 
اضافة عضو الى اللجنة، كتاب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
العدل ووزير  القانونية، ووزي���ر 
االوقاف والشؤون االسالمية راشد 
احلماد رقم )وا/م.و/434( املؤرخ 
ف���ي 2010/7/19.و ج���اء في القرار 
املعدل أوال: اعادة تش���كيل اللجنة 
التنسيقية لالشراف على ومتابعة 
جتهي���ز وتهيئة الش���باب وزيادة 
الوطنية ونبذ  إحساسهم بالروح 
التعصب الطائفي والقبلي برئاسة 
دعيج حمد الدعيج الوكيل املساعد 
لالنشطة الطالبية � وزارة التربية، 
وعضوية د.علي سيف النامي العميد 
املساعد للشؤون الطالبية � جامعة 
الكويت، علي حسن الريس مدير عام 
القن���اة االولى بالتلفزيون � وزارة 
االعالم، محمد علي العمر مدير ادارة 
الدراسات االسالمية � وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، نوري خلف 
الهذال نائب مدي���ر ادارة الهيئات 

التي سيتم رصدها خلدمة اهداف 
اللجنة. 7 - اع���داد تقرير نصف 
س���نوي بنتائج أعمال واجنازات 
ومقترحات اللجنة، ورفعه للوزيرة 

لرفعه الى مجلس الوزراء.
ثالثا: تصرف لرئيس وأعضاء 
اللجنة مكافأة مالية وفقا ملا يقرره 
وزي���ر التربي���ة ووزي���ر التعليم 

العالي.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ���ه، ويلغى ما يتعارض 
معه من قرارات سابقة. هذا وينص 
القرار 305 الصادر بتاريخ 7 يونيو 
املاضي على أن يترأس اللجنة الوكيل 
املساعد لقطاع األنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج وتضم في عضويتها 
كال من: د.عادل الفالح وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، د.علي 
العميد املس���اعد للشؤون  النامي 
الكويت، علي  � جامع���ة  الطالبية 
الري���س مدير عام القن���اة األولى 
بالتلفزيون � وزارة االعالم، نوري 

العامة للشباب  الهيئة   � الشبابية 
والرياضة، ود.تهاني صالح العنزي 
رئيس قسم االنشطة الثقافية � وزارة 

التربية.
مهام اللجنة: 1 - دراسة الوضع 
احلالي واالطالع على ما سبق من 
اجلهود أو الدراسات التي أجريت 
في ه���ذا املجال. 2 - وضع اخلطة 
الش���باب  العامة لتجهيز وتهيئة 
وزيادة إحساسهم بالروح الوطنية 
ونب���ذ التعصب الطائفي والقبلي. 
3 - االطالع على ما مت إدراجه من 
خطوات تنفيذية وأنشطة في برنامج 
عمل احلكومة للوزارات واجلهات 
احملددة لعدم تكراره في اخلطوات 
التنفيذي���ة املقترح���ة. 4 - وضع 
اخلط���وات التنفيذية واالنش���طة 
املصاحبة لتنفيذ اخلطة في صورتها 
النهائية. 5 - وضع برنامج زمني، 
وآلية ملتابعة اخلطوات التنفيذية 
واالنشطة املصاحبة لتنفيذ اخلطة. 
6 - وضع مقترح امليزانية السنوية 

الهذال نائب مدي���ر إدارة الهيئات 
العامة للشباب  الهيئة   � الشبابية 

والرياضة.
مهام اللجنة: 1� دراسة ومراجعة 
اخلط���وات التنفيذية واألنش���طة 
اخلاصة بتجهيز وتهيئة الشباب 
وزيادة إحساسهم بالروح الوطنية 
ونبذ التعص���ب الطائفي والقبلي 
في كل من وزارات التربية واإلعالم 
واألوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
وهيئة الشباب والرياضة وجامعة 
الكويت. 2� حتدي���د ما مت إدراجه 
من خطوات تنفيذية وأنشطة في 
برنامج عم���ل احلكومة للوزارات 
واجلهات احملددة. 3� إعداد برنامج 
زمن���ي وآلية اإلش���راف ومتابعة 
التنفيذية واألنش���طة.  اخلطوات 
4� إعداد مقترح امليزانية السنوية 
التي سيتم رصدها خلدمة اهداف 
اللجنة. 5� إعداد تقرير نصف سنوي 
بنتائج أعمال وإجنازات ومقترحات 
اللجنة ورفعه لوزير التربية ووزير 

التعليم العالي لرفعه الى مجلس 
الوزراء. وتصرف لرئيس وألعضاء 
اللجنة مكافأة مالية وفقا ملا يقرره 
وزير التربية ووزير التعليم العالي. 
وبحسب ما نشرته »األنباء« في 16 
مايو املاض���ي كان مجلس الوزراء 
قد أص���در قرارا برص���د ميزانية 
س���نوية لكل من وزارات التربية 
واإلعالم واألوقاف والهيئة العامة 
للشباب والرياضة وجامعة الكويت 
لالس���تمرار في تنفيذ االجراءات 
املتخذة بش���أن جتهي���ز وتهيئة 
الشباب وزيادة احساسهم بالروح 
الوطنية ونب���ذ التعصب الطائفي 
والقبلي. ونص قرار املجلس على: 
التأكيد على وجود جلنة تنسيقية 
برئاسة وزارة التربية وعضوية هذه 
اجلهات لتتولى اإلشراف واملتابعة 

على تقييم الهدف املذكور.
على أن تتولى اللجنة املشار إليها 
رفع تقارير نصف سنوية بنتائج 
أعمالها الى مجلس الوزراء. وجاء 
القرار بعد أن اطلع مجلس الوزراء 
في اجتماع���ه رقم 2010/18 املنعقد 
بتاري���خ 2010/4/18 على التوصية 
الواردة ضمن محضر االجتماع رقم 
2010/2 للجنة التعليمية والثقافية 
واالجتماعية والصحي���ة املنعقد 
بتاريخ 2010/4/12 بشأن املوضوع 
املش���ار إليه وكتاب وزارة التربية 
املتضم���ن اإلفادة بأن���ه مت إدراج 
البرنامج احلكومي  املش���روع في 
بعن���وان تعزيز القي���م اإليجابية 
املس���تمدة من الشريعة االسالمية 
وتأصيلها وبخاصة قيم ومفاهيم 
املواطنة املرتبطة بالدميوقراطية 
القانون وثقافة  واحلرية وسيادة 
التسامح والقبول باآلخر وحقوق 
االنس���ان كما مت حتديد اخلطوات 
التنفيذية. يذكر ان مجلس الوزراء 
كان قد اتخذ القرار رقم 262 باجتماعه 
2009/24 املنعقد بتاريخ 2009/5/4 
والقاض���ي باآلتي: التأكيد على كل 
التربية ووزارة اإلعالم  من وزارة 
ووزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
باتخاذ اخلطوات التنفيذية الالزمة 
لتجهيز وتهيئة الش���باب وزيادة 
الوطنية ونبذ  إحساسهم بالروح 
الطائفية والقبلي���ة وذلك وفقا ملا 
تس���مح به النص���وص القانونية 

اخلاصة بكل جهة.

السديراوي: لجنتان لبناء وتوصيف مناهج »الموسيقى« لـ »النور والرجاء«
مريم بندق

واصل���ت وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
الس���ديراوي اصدار القرارات املتعلقة ببناء 
وتوصيف مناهج طلبة ادارة مدارس التربية 
اخلاص���ة. في هذا االطار، اص���درت الوكيلة 
السديراوي قرارا لبناء وتوصيف منهج التربية 
املوسيقية للمرحلة املتوسطة ملدارس النور 
للعام الدراس���ي 2010 � 2011، وترأس اللجنة 
س���عاد اخلليفة � موجهة فنية اولى مبنطقة 
الفروانية التعليمية، وعضوية كل من احالم 
بركات � معلمة تربية موسيقية مبدرسة التأهيل 
املهني بنات، امل شطا � معلمة تربية موسيقية 
مبدرسة التأهيل املهني بنات، حنان احلربي � 
معلمة تربية موسيقية مبدرسة النور واالمل 
بنات وهيثم شحاتة � معلم تربية موسيقية 

مبدرسة النور بنني.
مه���ام اللجنة: 1 � وض���ع االهداف العامة 
لتدريس منهج التربية املوسيقية للصفوف 

من السادس الى التاسع للمرحلة املتوسطة 
� مدارس النور.

2 � وضع االه���داف املعرفية والوجدانية 
واملهارية ملنهج التربية املوسيقية مبا يناسب 

طلبة مدارس النور للصفوف املذكورة.
3 � وضع املعايير واملفاهيم العامة وادراج 
احدث التقنيات واالنش���طة املناسبة لطلبة 

»النور«.
4 � بناء وتوصيف منهج التربية املوسيقية 

للصفوف املذكورة.
5 � وضع توصيات اللجنة.

اس���لوب عمل اللجنة: 1 � تعق���د اللجنة 
اجتماعه���ا االول خالل اس���بوع من صدور 
القرار وتكون االجتماعات خارج اوقات العمل 

الرسمي.
2 � تضع اللجنة اسلوب عملها في ضوء 
املهام والبرمجة الزمنية حسب املوعد احملدد 

من قبل ادارة تطوير املناهج.

3 � ت���زود اللجن���ة ادارة تطوير املناهج 
مبحاضر اجتماعاتها اوال فأول.

4 � تسلم اللجنة التقرير اخلتامي املتضمن 
بناء وتوصيف املنهج املشار اليه والتوصيات 

الدارة تطوير املناهج بنهاية يناير 2011.
وشكلت جلنة اخرى لبناء وتوصيف منهج 
التربية املوسيقية للمرحلة املتوسطة � مدارس 
الرجاء مبدارس التربية اخلاصة للعام الدراسي 
2010 � 2011، وترأس اللجنة شريف الصالحي 
� موجه فني بادارة التعليم اخلاص، وعضوية 
طلعت محمود � معلم تربية موسيقية مبدرسة 
تأهيل التربية الفكرية بنني، محمد الفكهاني � 
معلم تربية موسيقية مبدرسة تأهيل التربية 
الفكري���ة بنني، نيفني الغزالي � معلمة تربية 
موسيقية مبدرسة التربية الفكرية بنات وزينب 
ابل � معلمة تربية موسيقية مبدرسة الرجاء 
بنني. هذا ونص القرار على املهام ذاتها الواردة 

في القرار السابق.

الدفعة األولى من المعلمين 
الجدد تصل السبت

مريم بندق
التربية أول  تستقبل وزارة 
دفع���ة من املعلم���ني واملعلمات 
املتعاقد معهم من مصر مس���اء 

السبت املقبل.
وبحسب اجلدول تضم كل دفعة 
20 معلما ومعلمة حيث شكلت 
الوزارة جلنة تضم اعضاء من 
التربية واجلهات املعنية االخرى 
النهاء جميع االجراءات املطلوبة 
للمعلمني في مقر ضيافة الدسمة 
الى جانب جتهيز الس���لف التي 
متنح لهم حتى موعد استحقاق 

اول راتب.

»المعلمين« تنظم احتفااًل خاصًا بها
لتكريم المعلم بحضور صاحب السمو

مريم بندق
علمت »األنب��اء« ان جمعية املعلمني س��تقيم احتفاال خاصا 
بها لتكرمي املعلمني مبناس��بة يوم املعلم العاملي برعاية وحضور 
صاحب الس��مو االمير الشيخ صباح االحمد. وقالت مصادر في 
جمعية املعلمني ل� »األنباء« ان اجلمعية حصلت على موافقة من 
الدي��وان االميري بتنظيم احتفال خاص بها وعدم دمج احتفالها 

عايض السهليمع االحتفال الذي تنظمه وزارة التربية.

منى الفريح


