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 إعالن نتائج «الثاني عشر» األربعاء
 مريم بندق

  قالت مصادر تربوية مسؤولة ان إعالن نتائج جلسة 
الصف الثاني عشر (علمي وأدبي) الفصل الدراسي األول 
ســـيكون األربعاء املقبل على ان يتم تسليم الشهادات 

الدراسية للمناطق لتوزيعها على املدارس.
  هذا وينتهي طلبة القسم العلمي من االختبارات التي 

تتم اآلن غدا االثنني واألدبي الثالثاء. 

 «مأساة» امتحان الحاسوب العملي ُتعّري حقيقة التطوير الوهمي في «التربية»!

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان وزارة التربية 
قامت بوضع امتحانات نظرية لطلبة 
الصـــف الرابع املتوســـط فـــي مادة 
احلاســـوب للفصل الدراســـي األول 
بدال من االمتحان العملي على األجهزة 
والذي يعتمد على ممارســـة الطالب 

ملهارات استخدام احلاسوب.
  وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان هناك عدة أسباب أهمها عدم توزيع 
أجهزة احلاســـوب احلديثة املطورة 
الكويت فهناك  على جميع مـــدارس 
مدارس وزعت عليها ومدارس أخرى 
ال توجد بها هذه األجهزة وهذا يطرح 
عالمة استفهام كبيرة على اداء الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات وعلى 
نوعية مناقصات احلاســـوب لوزارة 
التربية وكيف توضـــع في اخلطط 
الدراسية أجزاء من املناهج عملية ال 
توجد أجهـــزة لتدريب الطلبة عليها 
أم أن السبب الرئيسي االنشغال في 

املهمات الرسمية؟
  وأوضحت املصادر بسبب نقص 
األجهزة فإنـــه لم يتم تدريب الطلبة 
على اجلانب العملي من املنهج ومن 
الظلم ان يخضعـــون الى اختبارات 
عملية ثم تدريب زمالء لهم في مدارس 
أخرى عليها، ولذلك جاء قرار الوزارة 
بتعميم االمتحانات النظرية لألجزاء 
العملية على جميع الطالب سواء الذين 
توجد في مدارسهم أجهزة حديثة أو 
غيرهـــم، ونحن نتســـاءل أين وكيل 
التعليم العام من خطط التوجيه الفني 
للحاسوب الدراسية ونتوجه بالسؤال 

الى املوجه العام للحاسوب مباشرة أين 
خططك البديلة التي كان يجب ان تأخذ 
املتوافرة  باحلسبان نوعية األجهزة 
في املدارس، ونتوجه بالسؤال أيضا 
الى الوكيلة املســـاعدة للمناهج أين 
التطوير الذي شبعنا منذ سنوات من 
احلديث عنه؟ خاصة انها ترأس جلنة 
مشاريع تطوير التعليم ضمن خطة 
التنمية، ممـــا يجعل األمور واضحة 
أمامهـــا والنقص املتوقع في األجهزة 
الذي حدث مـــا كان ينبغي ان يخفى 
عليها وبالتالـــي كان من واجبها ان 
تتحقق من ان مناهجها املطورة يقابلها 
املواد املعينة على التطبيق في املدارس 

من خالل اللجنة التي ترأسها.
  وهذا يضع عالمات استفهام كبيرة 
على تصريحات قيادات التربية التي 
تؤكد ان االجناز والتطوير ملشاريع 

تربوية يأتي على رأســـها احلاسوب 
واملعلوماتية كخطوة أساسية أولية 
على طريق التعليم االلكتروني الذي 
أشـــارت اليه مرارا ام انه يتم اخفاء 

هذه احلقائق عنها.
أين  الذي يفرض نفسه    والسؤال 
التطوير الذي تتحدثون عنه ان كان 
موضوع تشترك فيه أهم ٣ قطاعات 

بالوزارة قد فشل فشال ذريعا؟
  واآلن نريد ان نعرف هل التطوير 
الذي تعلنون عنه هو تطوير وهمي 
وخطط على الورق فقط لالستهالك 
الشعبي ال جند لها في امليدان التربوي 
صدى وال تصب في مصلحة الطالب 

ام ان الطالب آخر هم الوزارة؟
  نريد ان نذكركم انكم كوزارة تربية 
مهمتها االساســـية تعليم الطالب في 
الصف وليس استعراض خطط وكلمات 

ضخمة اصبح املجتمع ال يثق بها في 
ظل هذه احلقائق التي تناقض كل ما 

تعلنون عنه.
  واآلن فإن امليدان التربوي يناشد 
الوزيرة توفيـــر البنية التحتية قبل 
تنفيذ اي تطوير سواء في املناهج او 

البيئة املدرسية.
  ويناشدها ايضا العمل على حتقيق 
االنسجام والتواصل بني القطاعات التي 
تعمل على التطويـــر وذلك لتحقيق 
استفادة حقيقية للطالب وحتى ال يعمل 
احد القطاعات مبعزل عن القطاعات 
االخرى املختصة والتي يقع عليها دور 
رئيسي في حتقيق التناغم وتطبيق 

اخلطط بصورة صحيحة وشاملة.
التربية    الى ذلك، اعتمدت وزيرة 
ووزيـــرة التعليـــم العالي د.موضي 
احلمود قرارات وزارية مبهمات رسمية 

الى خارج الكويت.
  جاء القرار االول: بناء على الدعوة 
 IEA املوجهة مـــن املنظمـــة العاملية
حلضور االجتماع السادس للمنسقني 
الوطنيني للدول املشاركة في دراسة 
تيمـــز ٢٠١١ الذي ســـيعقد في مدينة 
بانكوك ـ تايلنـــد خالل الفترة من ٦ 
الـــى ١١ مارس ٢٠١١، وكتاب مدير عام 
التعليم رقم  الوطني لتطوير  املركز 
٢٠١١/٥ بتاريـــخ ٢٠١١/١/١٦ واعتمادنا 

لهذه املهمة الرسمية.
  وقررت ايفاد كل من: حصة العليـ  
موجه اول رياضياتـ  منطقة العاصمة 
التعليمية، احالم بهبهانيـ  موجه اول 
علوم ـ منطقة الفروانية التعليمية، 
وانتصار احلسينان ـ مراقب ـ مركز 
املعلومات، حلضور االجتماع السادس 
للمنسقني الدوليني لدراسة تيمز ٢٠١١ 

في مدينة بانكوكـ  تايلند خالل الفترة 
من ٢٠١١/٣/٥ الى ٢٠١١/٣/١٢ شاملة يومي 

السفر.
  وتتحمل الكويت تكاليف الســـفر 

واالقامة.
  وتلبية لدعوة املوجهة من جلنة 
املرشدات بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية للمشاركة بوفد طالبي 
للمخيم السابع ملرشدات دول مجلس 
التعاون واملزمع عقده في سلطنة عمان 
خالل الفترة من ١ فبراير املقبل حتى 
٧ منه، كتاب الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية رقـــم ١٥٨ بتاريخ ٢٠١١/١/١٦ 
بترشيح املشرفني على الوفد الطالبي 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 
املهمة الرسمية، مت تكليف ماجدة علي 
ـ موجه اول زهرات ومرشدات باالنابة 
مبنطقـــة اجلهـــراء التعليمية، وفاء 

العميري ـ موجه مرشـــدات مبنطقة 
مبارك الكبيـــر وصفاء علي ـ رئيس 
قسم التربية البدنية مبدرسة زينب 
بنت خزمية، في مهمة رسمية لالشراف 
على الوفد الطالبي املشارك في املخيم 
السابع ملرشدات دول مجلس التعاون 
واملزمع عقده في سلطنة عمان خالل 
الفتـــرة من ١ فبراير املقبل الى ٧ منه 
شاملة يومي السفر، وتتحمل الكويت 

نفقات السفر واالقامة.
  وتنفيذا للبرنامج الزمني لالنشطة 
الدينية  املدرسية وتفعيال لالنشطة 
تقرر تنظيم رحلة العمرة لطلبة وزارة 
العربية السعودية  التربية للمملكة 
خالل الفتـــرة من ٢٦ اجلاري الى ٢٩ 
منه، وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة 
الطالبية رقـــم ١٨٣ بتاريخ ٢٠١١/١/١٨ 
بترشيح املشرفني على الوفد الطالبي 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 

املهمة الرسمية.
  مت تكليف: عادلة اليتامى ـ موجه 
فني تربية اسالمية مبنطقة العاصمة 
التعليمية، خالدة الفيلكاوي ـ موجه 
فني تربية اسالمية مبنطقة االحمدي 
التعليمية، ومها محمد عليـ  موجه فني 
تربية اسالمية مبنطقة مبارك الكبير 
التعليمية في مهمة رسمية لالشراف 
على الوفد الطالبي (رحلة الطالبات) 
الى اململكة العربية الســـعودية الداء 
العمرة خالل الفترة من ٢٦ اجلاري الى 
٢٩ منه شاملة يومي السفر، وتتحمل 
شركة سفريات مساعد الصالح تذاكر 
السفر واالقامة بناء على املمارسة رقم 

م م/٢٠١١/٢٠١٠/٥٢. 

 ٣ وكالء يعجزون عن توفير أجهزة الحاسوب ألداء االمتحان ويعممون امتحانًا نظريًا على جميع طالب الكويت في الجزء العملي

ضخمـة وكلمـات  خطـط  مـن  المسـؤولون  عنـه  يعلـن  مـا  كل  تناقـض  الميـدان  فـي   «الحقائـق» 
 الميـدان التربوي يناشـد الوزيرة توفير البنيـة التحتية قبل تنفيـذ أي تطوير في المناهج أو البيئة المدرسـية

 خالد الرشيد

 جناح الكويت في القرية العاملية إقبال كبير على جناح الكويت

 صور زنكوغرافية من االمتحان العملي النظري للصف السادس ثم السابع ثم الثامن ثم التاسع  

 د.موضي احلمود متاضر السديراوي منى اللوغاني مرمي الوتيد

 الدعيج: «التربية» تعمل على مساعدة األفراد على النمو المتكامل الشامل 
روحياً وخلقياً وجسمانياً في ضوء مبادئ اإلسالم والتراث والثقافة 

 قال الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
لـ «كونا» ان قطاعات وزارة التربية تسعى لتحقيق 
هدف شامل يتضمن تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة 
األفراد على حتقيق تطور شامل متكامل من الناحية 
الروحية واخللقية واجلسمية في ضوء مبادئ االسالم 

والتراث العربي والثقافة املعاصرة.
  جاء ذلك في تصريح أدلى به الدعيج الذي يرأس 
وفد الوزارة املشارك في املعرض الذي تقيمه في جناح 

الكويت في القرية العاملية.
  وقال إن «هذه املشاركة جتيء حتقيقا لرغبة صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد في إبراز جهود 
الكويت في املجاالت مبناســـبة مـــرور ٥٠ عاما على 
اســـتقاللها و٢٠ عاما على حتريرهـــا ومرور خمس 

سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم».
  واوضح ان مشاركة الوزارة في هذا املعرض تتضمن 
عرضا ألعمال وجهود تبذل على مدار العام لتحقيق 
االهداف املرجوة ومنها في اطار مشروع تعزيز القيم 
االيجابية املستمدة من الشريعة االسالمية وتأصيلها 

وبخاصة قيم ومفاهيم املواطنة املرتبطة بالدميوقراطية 
واحلرية وسيادة القانون وثقافة التسامح والقبول 

باآلخر وحقوق اإلنسان.
  واضاف ان هذا املشـــروع يهدف إلى جتسيد قيم 
ومبادئ جبـــل عليها املجتمع الكويتي من تســـامح 
وتكافل واعتدال وهي تنبع من تعاليم الدين اإلسالمي 
وعـــادات وتقاليد املجتمع الكويتي مبينا ان ذلك يتم 
عبر فعاليات مســـتمرة طوال العام الدراسي تواكب 

االحداث احمللية والعربية والعاملية.
  وذكر ان من أهم ما تبرزه الوزارة في هذا املعرض 
أنشطة متفردة على مستوى العالم هي احتفاء الكويت 
بـ «اليوم العالي للمعلم» مبينا انها سابقة رائدة على 
مستوى العالم بأن يقوم رئيس الدولة كل عام بتكرمي 

املعلم ودعمه واالحتفاء به.
  وأكـــد الدعيج ان «التربية» تقدم كذلك في املؤمتر 
جتربة (األندية املدرســـية املســـائية) مؤكدا ان تلك 
التجربة طبقت توجيهات صاحب السمو األمير عندما 
كان رئيســـا ملجلس الوزراء حني شـــدد سموه على 

أهمية شـــغل أوقات الفراغ لدى الشباب مبا هو نافع 
ومفيد.

  وتابع بقوله «انه من هذا املنطلق حرصت اجلهات 
املعنية على الســـعي الحتواء الشباب واالهتمام بهم 

وكانت الوزارة في مقدمة تلك اجلهات».
  واشار الى ان عدد االندية املدرسية املسائية وصل 
اآلن الى ٣٠ ناديا موزعة على جميع املناطق التعليمية 
للبنني والبنات فضال عن ناديني لفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  وقال ان الوزارة ممثلة بالوزيرة د.موضي احلمود 
ووكيلة الوزارة متاضر السديراوي تعمل كمنظومة 
واحدة وان القائمني على املعرض يقدمون للزائرين 

شرحا وافيا عن قطاعات الوزارة املختلفة.
  يذكر ان فترة مشاركة «التربية» بدأت في الـ ١٥ من 
يناير اجلاري وتنتهي في ٣١ من الشهر ذاته وتشارك 
جهات حكومية عدة في معارض لها على فترات مختلفة 
خالل فترة إقامة موسم هذا العام الذي بدأ في العاشر 

من نوفمبر ٢٠١٠ ويختتم في ٢٠ من فبراير املقبل. 

 شارك على رأس وفد في جناح الكويت في القرية العالمية باإلمارات بمناسبة األعياد الوطنية
جمعية م�شرف التعاونية

جمل�س الإدارة

تعلن جمعية م�شرف التعاونية عن اإعادة طرح الفرع التايل من قبل اأ�شحاب الخت�شا�س ح�شب 

م�افقة وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية والعمل رقم )2010/305( بتاريخ 2011/1/12

املــوقـــــعالقيمة الإيجاريةامل�شاحـةالن�شاطم

ماأكولت خفيفة1

)�شندوي�ش ومرطبات(

�شاحية مبارك العبداهلل -/400 د.ك38 م2

ق 2

�إعـــالن

وذلك وفقًا لل�شروط التالية :

1- اأن يكـــــــون املتقدم من اأ�شحـــــــاب الخت�شا�ش وممن ميار�شون الن�شاط باأنف�شهم ولديه ترخي�ش 

�شاري املفعول للن�شاط املتقدم له.

2 - تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل.

3 - يلتـــــــزم مقـــــــدم الطلب بدفـــــــع �شيك م�شـــــــدق وقـــــــدره )-/250 د.ك( ح�شب قـــــــرار وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية والعمل يتم ا�شرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ش 

له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4 - تكون الأولوية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.

5 - �شوف يتم الختيار للمتقدم باأعلى دعم مادي للجمعية على اأن يكون ب�شيك م�شدق واحد فقط.

6 - �شوف يتم الختيار النهائي بح�شور مندوب وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.

7 - مـــــــن �شيقـــــــع عليه الختيار يلتزم مبراجعـــــــة اإدارة اجلمعية خالل اأ�شبوعني مـــــــن تاريخ الختيار لمتام 

الإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه لغيًا وي�شبح مبلغ التاأمني حقًا خال�شًا للجمعية.

8 - يقـــــــدم الطلـــــــب نظري ر�شـــــــم ثالثني دينارًا لغـــــــري غري قابلة للـــــــرد اعتبارًا مـــــــن الأحد املوافق 

2011/1/23 وحتـــــــى نهاية دوام يوم اخلمي�ش املوافق 2011/2/3 وتودع الطلبات داخل ال�شندوق 

املخ�ش�ـــــــش مبكتب �شكرتارية جمل�ـــــــش الإدارة ولن يلتفت اإىل الطلبات التـــــــي تقدم قبل اأو بعد 

املوعد املحدد علمًا باأن الدوام كالتايل: 

من الأحد اإىل اخلمي�ش من ال�شاعة -/8 �شباحًا وحتى ال�شاعة 12.30 ظهرًا

                                  ومن ال�شاعة -/4 ع�شرًا وحتى ال�شاعة -/8 م�شاء يف اإدارة اجلمعية

9 - ان يتقـــــــدم طالب ال�شتثمار باإقرار وتعهد بعـــــــدم وجود اأي ن�شاط لدى اجلمعية م�شتثمرًا من 

قبله حاليًا ويف حالة ثبوت عك�ش ذلك �شيتم �شحب ال�شتثمار اجلديد منه.

10 - تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�شنة 1979 ب�شاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�شاأن

امل�شتندات املطل�بة :

1- �شورة البطاقة املدنية ل�شاحب الرتخي�ش.           3- �شورة اعتماد التوقيع �شاري املفعول.

2- �شورة الرخ�شة التجارية �شارية املفعول للن�شاط نف�شه.


