
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 االثنين التربوية  التربوية  التربوية  التربوية 

  ٣١   يناير ٢٠١١ 

 9 
 العاملون في االمتحانات يناشدون السديراوي صرف مكافآت الفترة الثانية

 متاضر السديراوي

  مريم بندق
  ناشد العاملون في كونترولي القسمني العلمي واالدبي وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي صرف مكافآت العاملني في الفترة الدراسية الثانية للعام 

الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠.
  وقال مصدر تربوي مطلع لــــ «األنباء» انه مت رفع املزاوالت الفعلية الى 
الوكيلة السديراوي «وجتنبنا جميع املالحظات التي سبق ان طرحها املراقبون 

املاليون والتي كانت تعطل الصرف في السنوات السابقة». 

 مجموعة من الطالبات أثناء االستعدادات حلفل االفتتاح اليوم  الطالب حسني عبداحلسني يتوسط أعضاء الهيئتني اإلدارية واملدرسية باملدرسة 

 الطالب حسني علي عبداحلسني

 ليلى البعيجان 

 د.موضي احلمود خالل مشاركتها في املخيم الكشفي الـ٦٥ في كبد 

 Mariembondok@hotmail.com 

 الحمود: لجنة التعاقدات مع معلمين من مصر أول مارس
 مريم بندق

  طمأنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بسالمة جميع الطلبة الكويتيني 
الدارسني في مصر، مشيرة الى ان أغلبهم وصل 
الكويت وجار تأمني وصول البقية اليوم (أمس)، 
موضحة انها قامـــت بالعديد من االتصاالت مع 
وزيري اخلارجية واملواصالت إلخالء أبنائنا الطلبة 
بالتنسيق مع سفيرنا في مصر د.رشيد احلمد، 

وامللحقني الثقافيني في القاهرة واإلسكندرية.
  وأشارت احلمود في تصريح للصحافيني عقب 
مشـــاركتها في املخيم الكشفي الـ ٦٥ الذي أقيم 
صباح أمس في منطقة كبد حتت شعار «الكشفية 
والء وعطاء» بحضور عدد مـــن قياديي وزارة 
التربيـــة، الى ان جلـــان التعاقد مع املعلمني من 
مصر ستغادر في األول من مارس املقبل في حال 
استقرت األمور وعادت الى طبيعتها بعد األحداث 
التي جرت مؤخرا هناك، معربة عن أملها في ان 

تنعم مصر باالستقرار والهدوء.
  وأضافت د.احلمود ان مشاركتها في املخيم هي 

الثانية وهو جزء أساسي تقيمه وزارة التربية 
ألبنائها الطلبة، وكذلك افتتاح مخيم املرشـــدات 
هذا املســـاء، مضيفة ان هذه األنشطة تعد جزءا 
اساسيا من النشاط املدرسي، والذي يتزامن مع 
احتفاالت الكويت في ٣ مناســـبات غالية تتمثل 
في ذكرى مرور ٥٠ عاما على ذكرى االســـتقالل 
و٢٠ عاما على التحرير و٥ ســـنوات على تولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
  وذكرت احلمود ان هذا املؤمتر يضم في جنباته 
قرابة ٥٠٠ طالب يشـــكلون جماعة الكشافة في 
املناطق التعليمية الـ ٦ اضافة الى مجموعة من 
ابنائنا الكشافة من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مشـــيرة الى ان املخيم يحتوي على العديد من 
البرامج واألنشطة التي تكرس مبدأ الوالء وحب 
الوطن، ويقضي فيه أبناؤنا الطلبة أوقاتا جميلة 
في جو أسري وممارسة هواياتهم في إطار القيم 

التي تدعو لها وزارة التربية.
  من جانبه، قال املوجه العام للتربية الكشفية 
صالح العوضي انه منذ اكثر من ٦٠ عاما ونحن 

نحتفل في هـــذا الوطن اجلميل، الذي يضم بني 
جنباته خيرة شبابنا األكفاء من قيادات الكشافة، 
مؤكدا ان صاحب السمو األمير ال يألو جهدا في 
دعم الشباب دائما ونحن نحتفل بافتتاح املخيم 

في ظل األعياد الوطنية.
  وأشار العوضي الى ان التربية الكشفية لديها 
خطة ســـنوية لتربية النشء عـــن طريق إقامة 
املخيمات األسبوعية ومراكز التدريب والدورات 
العلمية الرياضية الصحية والكشـــفية وخدمة 
املجتمع، مبينا ان املخيم يضم ١٥٠٠ طالب وكشافة 

ملدة ٨ أيام متواصلة.
  بدوره قال قائد عام املخيم الكشفي عبداللطيف 
املكيمي ان احلركة الكشـــفية مببادئها السامية 
ودستورها العاملي تصب جل اهتمامها في الشباب 
والشـــابات من أجل املساعدة في تنمية قدراتهم 
البدنية والدينية واالجتماعية لكي يســـتفيدوا 
من كل األنشـــطة والبرامج التي أعدت لهم لكي 
يعتمدوا على أنفســـهم ويصبحوا من رجاالت 

املستقبل. 

 أكدت املوجهة العامة للزهرات 
واملرشــــدات والقائد العام ملخيم 
الســــالم الـ ١٤ ليلــــى البعيجان 
اكتمال االستعدادات الفتتاح املخيم 
السنوي للزهرات واملرشدات في 
السابعة من مساء اليوم برعاية 
وحضور وكيلــــة وزارة التربية 
متاضر السديراوي وعدد من قياديي 
الوزارة، مشــــيرة الى ان اللجان 
العاملة بدأت بالتجهيز واالستعداد 
منذ ما يقارب الشهرين بالتعاون 
مع جمعية املرشــــدات وذلك من 
اجل ظهور املخيم بالشكل الالئق 

واملطلوب.
  وقالت البعيجان في تصريح 
صحافي ان املخيم يهدف الى تنمية 
شــــخصية الطالبات املشاركات 
من املرشدات، وتطوير قدراتهن 
واعتمادهن على انفسهن، وتنمية 
روح العمل التطوعي، وتعزيز روح 

املواطنة واالنتماء في نفوسهن.
  وأضافت البعيجان ان التوجيه 
العام هو اجلهة املشرفة على جميع 
املــــدارس بدءا بريــــاض االطفال 
ومرورا باملرحلة املتوسطة وصوال 
الى املرحلة الثانوية، مشيرة الى 
انه يقوم بوضع اخلطط والبرامج 
خــــالل االجــــازة الصيفية وذلك 
استعدادا للعام الدراسي اجلديد، 
بهدف االستفادة من اوقات الفراغ 

مبا يعود بالنفع على الطالبات.
  وأوضحت ان برنامج التوجيه 

  واوضحت ان التوجيه يتعاون 
مع املكتب االقليمي العربي واملكتب 
العاملي، اضافة الى التنسيق مع 
دول مجلــــس التعاون حيث يتم 
التباحث ووضع اخلطط واالهداف 

والبرامج املشتركة للمرشدات.
  وذكرت ان التوجيه العام قام 
بارسال نشرات جلميع املدارس 
الراغبات في  لترشيح املرشدات 
املشاركة باملخيم وكذلك ترشيح 
القائدات، مشــــيرة الى ان املخيم 
يعتمد على برنامج عمل يومي يبدأ 
من صالة الفجر، وتتخلله متارين 
رياضية صباحية، ومحاضرات 
وورشة عمل ورحالت خارجية، 
الفتة الى ان جميع املشاركات من 
مرشدات وقائدات يبنت في املخيم 

طوال فترة اقامته.
  واشارت البعيجان الى توفير 
وزارة التربيــــة جميع متطلبات 
املخيم مــــن االدوات امليزانيات، 
احلراســــة، الباصات، واخلدمات 
االدارية، معربة عن شكرها لكل 
اجلهات التي ساهمت مع التوجيه 
العام للمرشدات وجمعية املرشدات 
في اجناح املخيــــم ومنها وزارة 
الداخلية، لتأمينها احلماية بتواجد 
رجال الشرطة، والصحة لتوفيرها 
سيارات االسعاف، واالدارة العامة 
لالطفاء التي يتواجد مندوبون عنها 
مجهزين بالتعامل مع اي حاالت 

تستدعي ذلك. 

حسن جلهدهما في إعداده بالشكل 
املطلوب خلوض غمار املســــابقة 
وأهــــدى برونزيته لوالديه مبينا 
انهما هيآ اجلــــو الصحي لتنمية 

موهبته العلمية.
  وأكــــدت مديــــرة إدارة منطقة 
حولــــي التعليميــــة منى الصالل 

العام للزهرات واملرشدات يعتمد 
على املشاركة في عدد من املناسبات 
التذكر العاملي  كاملخيمات، ويوم 
ملؤسســــة احلركة الكشفية بادن 
بــــاول، ويوم املرشــــدة العربية، 
واالحتفال مبرور مائة عام على 
ت أسيس احلركة واملشاركة كذلك 
في يوم الشرطة العربية، اضافة 
الى املشاركات االخرى في معظم 
املناسبات واالنشطة املجتمعية.

  واشارت الى ان نشأة احلركة 
الكشفية كانت ابان احلرب العاملية، 
حيث اســــتخدم االطفال االيصال 
الرســــائل ومع جناح هذه الفكرة 
تولدت لدى مؤسس احلركة بادن 
باول فكرة تأسيس احلركة الكشفية 
خلدمة املجتمــــع وتطوير قدرات 

االطفال.

للحفاظ على املستوى املتميز الذي 
أظهــــره طالب املنطقة في احملافل 
الدولية من خالل االرتقاء بجودة 
التدريب للمسابقة واملتابعة الدقيقة 
لســــالمة اإلجراءات ودقة اجلهود 
التي تبذلها اإلدارة حيث ان الوفد 
الذي مثل الكويت شــــمل ٤ من ٦ 
طالب من املنطقة، وحصل الوفد 
على املركز الفضي في مســــابقة 
املناقشات االجتماعية التي دارت 
باللغة االجنليزية وتوجه بالشكر 
للطــــالب والطالبات املشــــاركني 
ولطاقــــم العمل من خلفهم والذي 
أدى الى الوصول الى هذا االجناز، 
معربا عن أمله في ان يكون حصاد 
العام احلالي هو املنافســــة على 
ذهبية العالم ليرتفع علم الكويت 
خفاقا بني دول العالم في املسابقات 
العلمية، حيث اثبت الطلبة انهم 
ليسوا أقل شأنا أو قدرا من طلبة 

دول العالم املتقدم. 

في رعاية ابننا الكرمي.
  ولقد توج هذا الفخر باإلجناز 
الكبير الذي ال نخفي دور املنطقة 
فــــي رعاية املوهوبني  التعليمية 
وحتفيزهم وتشجيعهم على اظهار 
ما لديهم من مواهب وقدرات بفضل 
قيادة حكيمة مبا أدى الى حتقيق 

االجناز املستحق.
  وأعرب الطالب املكرم حســــني 
علي عبداحلســــني احلاصل على 
برونزية أوملبياد العلوم بنيجيريا 
عن سعادته مبا حققه من اجناز، 
مشــــيرا الى ان املسابقة اشتملت 
على ثالثة اختبارات متنوعة بني 
النظرية والعملية تعتمد على قياس 
مدى سرعة التفكير للطالب، مشيرا 
الى ان متيزه في العلوم يرجع الى 
حبه لدراستها واعتبارها هواية 
وليست مادة دراســــية فحسب، 
وتوجه بالشكر الى مدرسي العلوم 
باملدرســــة محمد منهي وصفوت 

ان التعليــــم في الكويت يســــير 
في طريقــــه الصحيح معربة عن 
سعادتها بفوز الطالب حسني علي 
عبداحلسني بامليدالية البرونزية في 
اوملبياد العلوم وجناحه في رفع 
اســــم الكويت بهذا احملفل العلمي 

الدولي.
  جاء ذلك خالل احتفال مدرسة 
املتوســــطة للبنني في  أبومتــــام 
تعليمية حولي بالطالب حســــني 
علي عبداحلســــني احلاصل على 
امليداليــــة البرونزية في أوملبياد 
العلوم التــــي اقيمت في نيجيريا 

للعام ٢٠١٠.
  ولفت موجه أول العلوم مبنطقة 
حولي طارق املالكــــي الى ان هذا 
الفوز هو الثاني على التوالي، حيث 
حصل طالب املنطقة العام املاضي 
على مراكز متقدمة في األوملبياد 
الدولي، ممــــا يحمل القائمني على 
إدارتها مسؤولية مضاعفة اجلهود 

 مريم بندق
  أشــــاد مدير مدرســــة أبومتام 
املتوسطة للبنني مبنطقة حولي 
التعليميــــة عبــــاس عبداجلليل 
الطالب حســــني علي  بحصــــول 
عبداحلسني على امليدالية البرونزية 
في أوملبياد العلوم باملسابقة الدولية 
التي اقيمت بنيجيريا وشارك فيها 
١٨٠ طالبا ميثلــــون ٣٠ دولة من 

مختلف أنحاء العالم.
  وقــــال عبداجلليل في احتفال 
أقامته املدرسة لتكرمي الطالب: لقد 
عشــــنا حلظات افتخار واعتزاز، 
وقد رأينا غرســــنا أينع حصاده 
وطابت ثماره فأخذ اجلميع يفاخر 
باالنتساب اليه ويسارع في االعتزاز 
به انطالقا من مدرسة جعلت القيم 
واملبادئ شعارها وكان قسم العلوم 
مغرس الفضل فــــي هذا الصنيع 
وبرعاية كرمية من التوجيه الفني 
لقسم العلوم الذي ال يدخر جهدا 

 افتتحت المخيم الكشفي الـ ٦٥ في كبد تحت شعار الكشفية «والء وعطاء»

 الكويتي حسين عبدالحسين يحصل على «برونزية» 
العلوم الدولية متفوقاً على ١٨٠ طالباً يمثلون ٣٠ دولة 

 مدير المدرسة أقام احتفاًال لتكريمه بحضور أسرته ومعلميه

 البعيجان: افتتاح مخيم الزهرات والمرشدات اليوم

 أولياء أمور الطلبة المصابين بأمراض
  مستعصية يطالبون اللوغاني بتنفيذ ما أعلنته

 مريم بندق
  طالب أولياء أمور الطلبة املصابني باألمراض 
املستعصية وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
بالعمـــل على تنفيذ ما ســـبق ان أعلنته في 
ســـبتمبر من العام املاضي بخصوص برامج 
رعاية الطلبة الذين تتطلب حالتهم الصحية 

التواجد في املستشفى لفترات طويلة.
  إلى ذلك كلفت وكيل وزارة التربية متاضر 
السديراوي الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
باالضافـــة الى عمله القيـــام بأعمال الوكيلة 
املساعدة للبحوث التربوية واملناهج اعتبارا 

من ٢٠١١/١/٢٣ وحتى عودتها من االجازة.
  الوكيل املســـاعد للتخطيـــط واملعلومات 
باالضافة الى عمله القيام بأعمال الوكيل املساعد 
للمنشآت التربوية اعتبارا من ٢٠١١/١/٢٠ وحتى 

عودته من االجازة.
  من ناحية اخـــرى كلف مدير ادارة املوارد 
البشرية راشد العجيل وهشام العزرانـ  منفذ 
معامالت قسم االجازات والدوام إدارة املوارد 
البشرية بالقيام بأعمال رئيس شعبة متابعة 
الدوام باإلضافة الى عمله األصلي. اعتبارا من 

٢٠١١/١/٤ وملدة شهرين. 

 الدعيج اعتمد لجان اإلشراف على تصفيات مسابقة حفظ القرآن وتالوته
 مريم بندق

  شكل الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج جلان اإلشـــراف والتنظيم 
والتقومي للتصفيات النهائية ملسابقة حفظ 
القرآن الكرمي وتالوته للعام الدراسي ٢٠١٠ 

ـ ٢٠١١.
  أوال: اإلشراف العام:

  منى الفريح وأحمد املنيفي.
  ثانيـــا: جلنـــة اإلشـــراف والتنظيم 

(اإلدارية):
  ومهمتها العمل على اإلعداد واإلشراف 
وتنظيم اجراءات اختبار الطالب والطالبات 
من حيث اعداد كشوف املتقدمني لالختبار 

وتنظيم عمليـــة دخولهم للجان التقومي 
واعـــداد النتائج وتوزيعها على املدارس 

وهي مكونة من:
  أمـــل جنـــم، د.تهاني العنـــزي، هند 
الطاهري، فاطمة نصير، خلود املطيري، 
صفية مال اهللا، فخرية الشمري، علي عبد 

علي، ناصر الشمري، حسني فريدة.
  أوال حفظ القرآن:

  املرحلة االبتدائية: عبداللطيف العمر، 
محمد الوصيف، سيف محمد.

  املرحلة املتوسطة: عبداهللا الشايجي، 
حسني املال، أحمد بهنس.

  املرحلة الثانوية: هادي املري، عبدالرزاق 

العنزي، حمزة الديساطي.
  املرحلة االبتدائية: عائشـــة عبداهللا، 

اسماء علي، شيخة املطيري.
السبتي،    املرحلة املتوســـطة: نضال 

ابتهال النفجان، عائشة خلف.
  املرحلة الثانوية: خالدة الهولي، نوال 

الكندري، شاهة اخلالدي.
  ثانيا : تالوة القرآن الكرمي:

  املرحلة املتوسطة: عبدالرحمن السلبود، 
علي العازمي، عالء علي.

  املرحلة الثانوية: د.محمد الراشد، كمال 
الدين راغب، خالد اخلراز.

  املرحلة املتوسطة: نادية الربيعان، نوال 

الكندري، اجلوهرة العويهان.
  املرحلة الثانوية: مرمي اجلعفر، شيمة 

املطيري، أميمة البداح.
  ثالثا: مهام اللجان:

  تتولى اللجان اإلشراف على املسابقة 
من حيث اعداد الكشوف والتقومي وإعالن 
النتائج وتباشـــر اللجان اعمالها خارج 
أوقات الدوام الرسمي اعتبارا من ٢٠١١/٢/١٣ 

إلى ٢٠١١/٤/٣.
  رابعا: مكافآت اللجان:

  تصرف العضاء اللجان مكافآت مالية 
وفقـــا للمزاوالت الفعلية حســـب النظم 

املتبعة. 

 اللجان العاملة بدأت بالتجهيز واالستعداد 


