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الوزيرة رفضت تشكيل وفد برئاسة الغيث
 إلى تايلند للتعاقد مع عامالت تنظيف

مريم بندق
علمت »األنباء« أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رفضت اعتم���اد قرار وزاري بإيفاد وفد برئاس���ة مدير إدارة 
اخلدمات وليد بن غيث للتوجه إلى تايلند للتعاقد مع مس���اعدي منفذ 
خدم���ة وعامالت للتنظيف، ورأت الوزيرة االكتف���اء باللجنتني اللتني 

ستغادران الى الهند والقاهرة.

يبدأ البث على الهواء مباشرة بداية نوفمبر المقبل ويستمر حتى نهاية يوليو 2011

الحمود اعتمدت 22.2 ألف دينار مكافأة للمشرفين العامين ورؤساء الفرق 
والمعدين والمخرجين 14.8 ألف للمذيعين في برنامج »التعليم في ساعة«

نادية الشراح

آسيا حاجيهد.رضا اخلياط

موضي احلمود

شكلت لجنة تضم 4 مسؤولين لتنفيذ 8 مهام رئيسية

وزيرة التربية تنفذ قرار رشيد الحمد الصادر عام 2004
باستحداث مدارس المستقبل في »االبتدائي«

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جلنة 

إشرافية عليا ملدارس املستقبل.
استندت الوزيرة الى القرار الوزاري رقم 14839 الذي أصدره وزير 
التربية ووزير التعليم العالي األسبق سفيرنا حاليا في مصر د.رشيد 
احلمد بتاريخ 2004/12/27 اخلاص بتش����كيل جلنة لدراس����ة مشروع 
استحداث مدارس املستقبل في املرحلة االبتدائية بهدف الوصول بالعمل 
في مدارس التعليم العام الى جودة عالية في املخرجات املعرفية وغير 
املعرفية من ش����أنها املساهمة في تفعيل إستراتيجية التعليم العام في 

الكويت 2005 � 2025. ونص قرار احلمود على:
أوال: تش����كيل جلنة إشرافية عليا ملدارس املس����تقبل برئاسة منى 
اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم العام، وعضوية منى الصالل � مدير 
ع����ام منطقة حولي التعليمية، هدى العميري � املوجه العام ملادة اللغة 

العربية، ابراهيم القطان � املوجه العام ملادة الرياضيات وشيخة الزعبي � موجه فني علوم 
� منطقة مبارك الكبير التعليمية.

ثانيا: مهام اللجنة:
متابعة مدى تنفيذ مدارس املستقبل لفلسفة املشروع وحتقيق أهدافه، تعزيز اإليجابيات 

وتالفي السلبيات التي ظهرت من خالل التطبيق، اإلشراف على خطط 
التدريب املهني التي تضعها املدارس بالتعاون مع إدارة التطوير والتنمية، 
وضع تصور حول خطة التوسع في مدارس املستقبل في ضوء ما يسفر 
عنه مشروع تقييم مدارس املس����تقبل من قبل املركز الوطني لتطوير 
التعليم، متابعة املستحدثات التربوية واالستفادة منها في تعزيز كفاءة 
وتطوير مدارس املستقبل، حتديد امليزانية الالزمة لتوفير احتياجات 
االستمرار في تنفيذ املشروع، حتديد النماذج اخلاصة بالعمل اإلداري 
والفني ملدارس املس����تقبل ومتابعة توفيرها م����ع القطاع املالي، وضع 
خطة إعالمية حول نشر ثقافة التغيير وتعريف املجتمع بنظام مدارس 

املستقبل.
ثالث����ا: للجنة االس����تعانة باخلبرات التربوية التي تراها مناس����بة 

لتنفيذ مهامها.
رابعا: ترفع اللجنة تقارير دورية كل 3 شهور لوزير التربية.

خامس����ا: يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية شهرية وفق ما حتدده وزيرة 
التربية.

سادس����ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجبه.

د.رشيد احلمد

راشد العجيل

بدر الفريحمنى اللوغاني

مريم بندق
كلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة للس���فر إلى الهند لتوفير احتياج���ات الوزارة واملناطق 
التعليمية واملدارس من مساعدي منفذ خدمة وعمال تنظيف.

وكلفت اللجنة بالتعاقد مع 1000 من الذكور واإلناث.
وجاء في قرار الوزيرة: بعد االطالع على املادة 19 من املرسوم 
بالقانون رقم 15 لس���نة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، واملادة 83 
من املرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام اخلدمة املدنية، 
وقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2 لس���نة 1992 بشأن الئحة 
نفقات الس���فر ومصروفات االنتقال وتعديالته، وبناء على ما 

تقتضيه املصلحة العامة.
أصدرنا القرار التالي:

مادة أولى: إيفاد وفد للقيام بأعمال جلنة االختيار والتعاقد 
مع »مس���اعد منفذ خدمة � تنظيف« من جمهورية الهند وذلك 
خالل الفترة من 2010/12/5 إلى 2010/12/26. برئاس���ة راش���د 
العجيل مدير إدارة املوارد البشرية، وعضوية سعود اجلويسر 
مراقب ميزانية الوظائف/ادارة املوارد البشرية، جاسم السلمان 
رئيس قسم متابعة إدارة اخلدمات العامة، هند اليوسف رئيس 
قس���م التعاقد/إدارة املوارد البشرية، س���لوى الشهاب رئيس 
قسم االختبار اإلداري/ادارة املوارد البشرية، مهدي غلوم منفذ 
معامالت/إدارة اخلدمات العامة وزينب القطان م.منسق إداري/

ادارة املوارد البشرية.
مادة ثانية: تتحمل الكويت مصاريف السفر واإلقامة شاملة 

يومي السفر والعودة.
م���ادة ثالثة: على جميع جه���ات االختصاص العلم والعمل  

مبوجبه.

مريم بندق
خ�اطب وك���يل وزارة ال��تربي��ة ال�مس���اعد 
للت��نمي���ة التربوية ب�����در الفريح وك��يلة 
التع��لي���م العام منى ال��لوغاني حول اعادة 
ب��ث م���واد تع�لي�مية عبر ق��ن���اة »اثراء« 
بناء على تعليمات ال��وزيرة ب�ش�أن العمل 

على التجه���ي���ز الع���ادة ب��ث قناة »اثراء« 
وح�تى تع���م الفائ��دة ع�ل���ى اغ�لب المواد 

التعل�يمية.
يرج����ى االف�ادة عن الم����واد الت�عليمية 
الم��طلوب بثها عبر قناة »اثراء« وذلك ليتسنى 

لنا اجراء الالزم.

مريم بندق
اوف���دت الوزيرة احلمود 
مدير ع���ام املرك���ز الوطني 
التعلي���م د.رضا  لتطوي���ر 
اخلياط الى قط���ر في مهمة 
رسمية تلبية للدعوة املوجهة 
من املجلس االعلى للتعليم 
ف���ي قطر � الدوح���ة – هيئة 
التقييم خالل الفترة من 25 
الى 27 اكتوب���ر 2010 وبناء 
على رغب���ة مدير عام املركز 
الوطني لتطوير التعليم في 
زيارة هيئة التقييم في الدوحة 
بهدف بحث سبل التعاون بني 
املركز والهيئة وتبادل اخلبرات 

في مجال التقييم.
وافاد بأن املجلس االعلى 
للتعليم في قطر يضم ثالث 
هيئات تنفيذي����ة هي هيئة 
الدكتورة  التقييم وترأسها 
الس����ليطي وهيئة  حم����دة 
التعلي����م ويرأس����ها صباح 
الهيدوس ال����ى جانب هيئة 

التعليم العالي.
نص القرار على: اوال: ايفاد 
د.رض���ا محمد اخلياط مدير 
الوطني لتطوير  عام املركز 
التعليم، آسيا  محمد حاجية 
مدير املكتب الفني � التعليم 
العالي، عبدالهادي بداح رئيس 
قس���م، وآالء احمد الشاهني 
محل���ل احصاء، ف���ي مهمة 

رس���مية لزيارة هيئة التقييم 
في قطر )الدوحة( خالل الفترة 
من 2010/10/24 حتى 2010/10/28 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة.
ثالث���ا: عل���ى جميع جهات 
االختص���اص العل���م والعمل 

مبوجبه.
واص���درت احلم���ود قرار 
ثاني���ا: جاء فيه: نظ���را لقيام 
� االمني  د.رضا محمد اخلياط 
العام للمجلس االعلى للتعليم 
مبهمة رسمية من 2010/10/24 
حتى 2010/10/28، وبناء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل.
يت���م: اوال: تكليف رضوان 
الرضوان � االمني العام املساعد 
للمجلس االعلى للتعليم بالقيام 

بأعم���ال االمني العام للمجلس 
االعل���ى للتعلي���م اعتبارا من 
2010/10/24 حت���ى عودته من 

املهمة.
ثانيا: عل���ى جميع اجلهات 
والعم���ل  العل���م  املعني���ة 

مبوجبه.
وقال عضو الوفد عبدالهادي 
العجمي في تصريح ل� »كونا« 
ان الزي����ارة ستس����تمر ثالثة 
اي����ام وتهدف لالط����الع على 
جتربة هيئة التقييم القطرية 
في جم����ع وحتليل املعلومات 
الطلبة وفق  وتقييم مستوى 
انظم����ة البيان����ات التربوية، 
مضيفا ان الزيارة س����يخللها 
عقد عدة لقاءات مع املسؤولني 
التربويني ف����ي قطر وزيارات 

ملدارس املستقبل.

تضم 6 أعضاء من الخدمات والموارد البشرية

الرضوان يقوم بأعمال األمين العام لـ »األعلى للتعليم«

لجنة برئاسة العجيل إلى الهند للتعاقد 
مع مساعد منفذ خدمة وتنظيف

الخياط يتباحث مع هيئة التقييم في قطر
لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون

الفريح للوغاني: ما المواد التعليمية المطلوب 
بثها على »إثراء« حتى تعمم الفائدة؟

الضوء عليها ومناقشة ذلك خالل 
البرنامج.

ثالثا: يصرف لرؤساء واعضاء 
فرق العم���ل مكافآت مالية طبقا 
للربط املالي املعتمد على النحو 

التالي:
1- 150 دين���ارا ع���ن احللقة 
الواحدة لكل من: املشرفني العامني، 
نائب الرئيس، رؤس���اء الفرق، 

املخرج، املعد.
2- 100 دين���ار ع���ن احللقة 

الواحدة للمذيعني.
3- 50 دين���ارا عن كل حلقة 

لباقي االعضاء.
رابع���ا: يعم���ل به���ذا القرار 
اعتبارا م���ن بداية نوفمبر 2010 
وحتى نهاية يوليو 2011، وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

الكويت – القناة األولى حول سير 
البرنامج واالسئلة املطروحة.

6- االستعداد والتحضير لكل 
حلقة مباشرة على حدة من ناحية: 
املواد املقدمة، التقارير، اللقاءات، 

التصوير، الضيوف.
7- استقبال املسؤولني قبل 
اجراء اي لقاء في تلفزيون الكويت 
ي���وم اجلمعة من كل اس���ب��وع 
تزامنا مع وق���ت ب�ث البرنام�ج 

امل�باشر.
8- عم���ل تقاري���ر خارجية 
مصورة خالل ايام االسبوع عن 
االنش���طة والفعالي���ات الالزمة 

للبرنامج.
9- عمل تقارير مصورة عن 

املشاريع بشكل عام.
10- متابعة االحداث التربوية 
والتعليمية في حينه وتسليط 

مصور كاميرا محمولة، عبدالفتاح 
عريعر – مونتاج، مبارك العنزي – 

مذيع، بشرى الرامزي – مذيعة.
ثانيا: يناط بفرق العمل املهام 

التالية:

مخرج بتلفزيون الكويت – املخرج، 
يوسف العنزي – ادارة التنسيق 
– تنسيق ومتابعة، تركي املطيري 
– مصور، قاسم القطان – مصور 
كاميرا محمولة، عبداملجيد جاسم – 

ساعة« مشترك من وزارات االعالم 
والتربية والتعليم العالي، لعمل 37 
حلقة بواقع ثالث حلقات للتربية 
وحلقة للتعليم العالي شهريا تبث 
على الهواء مباشرة في تلفزيون 
الكويت اعتبارا من بداية ش���هر 
نوفمبر 2010 ال���ى نهاية يوليو 

2011 وفقا لآلتي:
1- فريق عمل وزارة التربية:

نادية الش���راح – املستش���ار 
االعالمي مبكتب الوزير – املشرف 
العام، محس���ن العتيبي- مدير 
ادارة العالق���ات العامة واالعالم 
التربوي – رئيس���ا، جميلة سيد 
علي – نائبا للرئيس ومعدا، غامن 
السليماني – مساعد معد، مشعل 
الفرج – مذيع – خارج االستوديو، 
مهدي البحراني – عضوا، رحاب 
الديليم���ي – عض���وا، هيا مجلي 

1- العمل على حتقيق اهداف 
البرنامج االسبوعي املباشر في 
نشر الوعي التعليمي وابراز دور 
كل م���ن وزارة التربية ووزارة 

التعليم العالي.
2- االش���راف الع���ام عل���ى 
القطاعات ذات  البرنامج مع كل 
العالقة ومؤسس���ات الدولة اذا 

اقتضى األمر.
3- اعداد احملاور واالس���ئلة 
والتقارير خ���ارج اوقات الدوام 
الرس���مي والتحضي���ر قبل بث 

احللقات.
واملتابع���ة  التنس���يق   -4
واالتص���ال مع اعض���اء الهيئة 
التعليمية في كل املراحل التعليمية 
والتعلي���م العال���ي والقطاعات 

املختلفة الثراء البرنامج.
5- التنسيق مع ادارة تلفزيون 

مجرن – من ادارة العالقات العامة 
واالعالم التربوي – عضوا، موضي 
احلصينان – معلمة تربية فنية 
مدرسة املال صالح – مذيعة، منى 
عرب – استعانة بخبرات – معلمة 
متقاعدة – مذيعة، رشا الفالح – 
ادارة العالق���ات العامة واالعالم 

التربوي – مساعد معد.
2- فريق عمل وزارة التعليم 

العالي:
فاطم���ة العقروف���ة – كبي���ر 
اختصاصي���ي بح���وث التطوير 
االداري – رئيس���ا، علي احللبي 
– مدي���ر ادارة العالقات العامة – 
عضوا، نواف اخلميس – رئيس 

قسم االعالم – عضوا.
3- فريق عمل وزارة االعالم:

علي الريس – الوكيل املساعد 
– املشرف العام، سليمان اخلراز – 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بتش���كيل فرق عمل 
لالش���راف واالع���داد للبرنامج 
االعالم���ي »التعليم في س���اعة« 
القرار  ال���ى  الوزيرة  اس���تندت 
الوزاري رقم 7790 الصادر بتاريخ 
2008/10/22 باحلاجة الى تشكيل 
فريق عمل مش���ترك من وزارات 
االعالم والتربية والتعليم العالي 
لالعداد للبرنامج االعالمي »التعليم 
في ساعة«، والى طبيعة العمل في 
هذا املجال االعالمي وخصوصيتها 
التي تختلف عن العمل في بقية فرق 

العمل التخصصية االخرى.
جاء في القرار: أوال: تش���كيل 
فرق عم���ل لالش���راف واالعداد 
للبرنامج االعالمي »التعليم في 

هل تقولها الوزيرة موضي الحمود
أخطأت »وزارة التربية« وأصابت »جمعية المعلمين«؟

حتية إجالل وإكرام ملعلمي االعتصام
حتية إجالل وإكرام مني خاصة لكل معلم ومعلمة وقفوا وقفة مش���رفة يوم 
الثالثاء املوافق 12 أكتوبر 2010 ألنهم عبروا عن وجهة نظرهم بأسلوب حضاري 

لم يؤثر في سير العملية التعليمية.
حتية إجالل وإكرام مني أخرى جلريدة »األنباء« الغراء التي ابرزت حقيقة القيادات 
ف���ي وزارة التربية وأظهرت الدليل على »براءة جمعي���ة املعلمني« في يوم االعتصام، 
وليس ذلك بغريب على صحيفة »األنباء« والقائمني عليها وهي إحدى وس���ائل اإلعالم 
الهادف والباحث عن احلقيقة ونحن أحوج ما نحتاج اليه هذه األيام من اإلعالم الهادف. 

وليس اإلعالم الذي كثر في هذه األيام »املأجور واملوجه«.
أريد أن أحتدث عن »النش���اط املدرس���ي« ولكن من زاوية أخرى، أريد أن أركز على 

»املشكالت التي تواجه املناشط«. ومن أهم هذه املشكالت:
< عدم اإلميان احلقيقي بقيمة املناشط وأهميتها ويتمثل ذلك من خالل عدم تأهيل 
املعلمني وإعدادهم إعدادا حقيقيا ملمارس���ة املناشط، واملس���ؤولون في وزارة التربية 
والتعليم املهتمون بتخطيط التعليم وبرامجه ال يبذلون جهدا حقيقيا في وضع املناشط 
موضعها الصحيح من اخلطة الدراسية والدليل ما نحن بصدده تطبيق ساعة النشاط 
املوافق الثالثاء 2010/10/5 ووضع اخلطة للنشاط من قبل التواجيه الفنية األحد املوافق 

2010/10/10؟ »الكتاب املوجه الى التوجيه من قبل منى اللوغاني«.
< عدم توفير االمكانيات املادية املناس���بة لتحقيق متطلبات املناشط، فاإلمكانيات 
مقصورة على توفير الظروف الالزمة ملمارس���ة النش���اط، فاألبنية املدرس���ية ضيقة 

وميزانيات النشاط ضئيلة واملدرسة أصبحت بيئة غير جاذبة بل طاردة.
< عدم قدرة املعلمني على تنظيم املناشط وريادتها، وهذا القصور يرجع الى انشغال 
املعلمني بجداول دراسية كبيرة قرابة 20 حصة في االسبوع وافتقاد البعض للمهارات 

الالزمة ألنهم لم يشاركوا في دورات تصقل مهاراتهم.
< عدم العناية بتقومي الطالب أو املعلمني باملناشط الدراسية، ما دام النشاط خارج 

الصف ال يقوم وال يؤثر على ما اكتس���به من املعارف أو الس���لوك، فاملهم لدى الطالب 
وولي األمر ان درجات االمتحان هي املعيار السليم للحكم على العملية التعليمية.

< عدم توافر املعلم الكفء يؤدي الى فش���ل النشاط واملعلم غير الكفء هو املعلم 
الذي ال يعرف األهداف احملددة للنشاط وال يعرف مهارات السلوك االجتماعي السليم 

مع طالبه أو التوجيه السليم لهم.
< عدم تعاون معلمي املدرس���ة وتفاوتهم في وجهات النظر الى النش���اط املدرسي 

واهتمامهم الزائد باجلانب املعرفي دون سواه.
< عدم تعاون إدارة املدرس���ة »املدير« وفهمه اخلاطئ للنشاط على اعتبار انه عمل 

ترويحي منفصل عن املنهج املدرسي أو انه اهدار لوقت الطالب ومضيعة للجهد.
< معارضة بعض أولياء األمور على اعتبار ان ممارس���ة ابنائهم للنشاط املدرسي 

يعطلهم عن حتصيل املعارف.
وأخيرا املدرس���ة ليس لديها دليل للمناشط غير الصفية ميكن ان تسترشد به عند 
التخطيط للنشاط املدرسي، فليس لديهم صورة تفصيلية ملا ينبغي ان يقدم للطالب 
أو كيفية تقدميه وممارس���ته أو مدى توافقه مع املناهج واألهداف وإمنا تترك كل ذلك 

لتقدير املعلمني رغم أثقالهم بجداول دراسية وأعباء إدارية.
قال عمر بن اخلطاب ÿ حينما تكلم وخاطب األمة في موضوع الصداق.. فصححت 
له اخلطأ امرأة من الرعية فقال: »أخطأ عمر وأصابت امرأة« ولم يرده ذلك وهو خليفة 

املسلمني.
فهل تقوله���ا وزيرة التربية د.موضي احلمود »أخط���أت وزارة التربية.. وأصابت 

جمعية املعلمني«.
نسأل اهلل ذلك هو ولي ذلك والقادر عليه. 

عبدالرحمن المطيري
رئيس قسم التربية اإلسالمية
ثانوية حمود الجابر الصباح
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