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 مريم بندق
  أعلنت وكيلة وزارة التربية متاضر الســــديراوي ان استعدادات 
الوزارة الستقبال العام الدراسي اجلديد ٢٠١١-٢٠١٢ تسير على قدم 
وســــاق بالتعاون مع الوزارات واجلهات األخــــرى كالكهرباء واملاء 
والبلدية والهيئة العامة للبيئة وايضا من خالل التعاون بني جميع 
القطاعــــات واإلدارات املختصة لتوفير احتياجات املدارس اجلديدة 
والقائمة من الكتب الدراســــية والتجهيــــزات والهيئتان التعليمية 
واإلدارية والوظائف املساندة «وسنعمل على جتهيز البيئة املدرسية 
بشكل متكامل لتكون جاذبة للطلبة قبل بدء دوامهم بوقت كاف».

  وأشارت السديراوي الى ان خطة توزيع الكتب الدراسية ستبدأ 
مطلع ابريل املقبل قبل بداية إجازات مديري ومديرات املدارس، الفتة 
الى ان جلنة االستعدادات بانتظار رد إدارة التوريدات واملخازن حول 
الكتب اخلاصة بالتعليم النوعي واملعاهد الســــتكمال سد النقص 
فيها، مشــــيرة الى ان الوزارة حريصة على إيصال الكتب ايضا الى 

هذه املدارس في التوقيت ذاته.
  وأكدت السديراوي عقب ترؤسها اجتماع جلنة االستعدادات جهوزية 
٦ مدارس سيتم افتتاحها رسميا في مدينة جابر األحمد السيما ان 
وزارة الكهرباء تعاونت مشكورة في إيصال التيار الكهربائي إليها، 
مشيرة الى انه مت تسلم ٦ مدارس اخرى في ضاحية سعد العبداهللا 
قطعة (ب) وجار جتهيز امليزانية والكوادر البشــــرية لها، مضيفة: 
«كما ان هناك ٥ مدارس متبقية مازالت قيد اإلنشاء وسيتم  دراسة 

حركة السكان في املنطقة للنظر مبوعد افتتاحها».
  وذكرت ان مجلس الوكالء ســــيحدد مدى حاجة الوزارة الفتتاح 
مدارس جديدة خالل العام الدراسي املقبل من عدمه، مبينة ان هذه 
املدارس ٣ منها حتت اشراف وزارة األشغال وواحدة تتبع للرعاية 
السكنية الى جانب املدارس املوضوعة حتت بند الهدم وإعادة البناء 
لدى قطاع املنشــــآت التربوية.وبينت ان قطاعي الشؤون االدارية 
واملالية على اهبة االستعداد لتوفير املستلزمات واالحتياجات التي 
من شــــأنها تلبية جميع املتطلبات واالثاث واالجهزة فيها، هذا الى 

جانب استكمال االجتماعات اخلاصة بتسمية تلك املدارس.
  وقالت: كما ان االجتماع املقبل للجنة سيناقش خطة وكيل قطاع 

التخطيط حول آلية توزيع اجهزة احلاسب اآللي 
به حسب احتياجات املناطق التعليمية.

  وكشفت الســــديراوي عن اجتماع حضرته 
الى جانــــب الوزيرة احلمود ووكيل التخطيط 
ومحافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج في 
بلدية الكويــــت لبحث املوافقة على تخصيص 
اراضي النشاء مدارس في ضاحية علي صباح 
الســــالم (أم الهيمان) في خطوة من شأنها حل 

مشكلة الكثافة الطالبية فيها.
  وبينت موافقة البلدية على تخصيص قطعة 
تتسع لبناء مدارس جديدة ومبان اخرى خدمية 
في املنطقة ومت رفع املقترح الى املجلس البلدي 
للموافقة عليه بصورة نهائية، مشيرة الى اهمية 
ان تكون هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة 
لهذا الغرض واالســــراع في اتخــــاذ االجراءات 

والبدء في بناء املدارس.

  كثافة أم الهيمان

  وأوضحت ان هناك دراسة جديدة حول الكثافة الطالبية في «أم 
الهيمان» سترفع الى مجلس الوكالء الى جانب املقترحات املقدمة من 
ادارة منطقة االحمدي التعليمية للبت في املوضوع الذي يرنو ملعاجلة 

املشكلة والقضاء على الكثافات الطالبية التي تشهدها املنطقة.
  وفيما يخص مدارس مدينة االحمدي على خلفية مشكلة تسرب 
الغاز فيها، اكدت السديراوي ان الوزارة لديها خطتان األولى للتعليم 
العام والثانية للتعليم اخلاص لترحيل الطلبة الى مدارس في مناطق 

اخرى اذا لزم األمر في حال اغالق مدارس االحمدي.
  وحول الوجبــــات الغذائية الفائضة خالل األيــــام ما قبل وبعد 
العطل الرســــمية قالت ان بنود العقد املبرم بني الوزارة والشركات 
اخلاصة بتوفير الوجبات واضحة الســــيما بايقاف توفير الوجبة 

خالل العطل الرسمية ومنها اجازة الربيع.
  وجددت السديراوي القول ان كاميرات مراقبة املدارس في مرحلة 

توقيع العقد، وعن الهيئة التمريضية فبحسب 
جلنة املناقصات املركزية، ولفتت الى وجود جلان 
بني قطاع التعليم العام ومركز املعلومات لتفادي 
االخطاء في بيانات سجل الطالب، واوضحت ان 
هناك اتفاقا مبرما بني الوزارة ومركز االمومة 
والطفولة لتدريب املعلمني، كاشفة عن تطوع 
املركز الستقدام خبراء دوليني لتقييم مدارس 

التعليم النوعي.

  مذكرة تفاهم

  على صعيد مختلف اعلنت مؤخرا شــــركة 
هيوليت باكارد (اتش بي) الشرق االوسط ووزارة 
التربية رسميا توقيع مذكرة تفاهم تهدف الى 
تعزيز مهارات التدريس من خالل برامج للتطوير 
املهني تسهم في دمج التكنولوجيا في التعليم 
ما يعزز املستوى االكادميي لدى طلبة رياض 
االطفال وحتى الصف الثاني عشر للمرحلة الثانوية في خطوة توكد 
التزام «اتش بي» بدعم دور التكنولوجيا كعامل مؤثر في التعليم. 
وقع االتفاقيــــة كل من انطوان بير، نائب رئيس مجموعة اتش بي 
لالنظمة الشــــخصية في منطقة الشرق االوســــط وشمال افريقيا 
ود.خالد الرشــــيد الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات في وزارة 
التربية وذلك في اطار الهدف املشترك لتعزيز املعرفة في املجتمع 
وتطوير برامج تعليمية مميزة وتبادل افضل املمارسات واخلبرات 

لالرتقاء باملسيرة التعليمية في الكويت.
  وفي هذه املناســــبة قال انطوان بير: تــــدرك «اتش بي» ووزارة 
التربية الدور اجلوهري الذي تلعبه التكنولوجيا في توفير برامج 
تعليمية ذات مســــتوى عاملي، ويأتــــي تعاوننا مع الوزارة لضمان 
وصول كل الطلبة الى املصادر التكنولوجية التي باتت حاجة ماسة 
لدعم وتطويــــر املعرفة وتوفير ادوات تعليميــــة ترتقي باملهارات 

التدريسية للمعلمني.
  واكد د.خالد الرشيد: تأتي هذه االتفاقية مع شركة اتش بي متاشيا 

مع جهود الوزارة الى حتســــني مســــتوى التعليم من خالل تزويد 
الطالب باالدوات الالزمة لتحقيق التقدم العلمي والتطلع الى فرص 
مســــتقبلية اكثر متيزا، كما اننا نقدر الدعم الذي تقدمه «اتش بي» 
في وقت نسعى فيه التخاذ خطوات ملموسة نحو حتويل الكويت 

الى مجتمع قائم على املعرفة الرقمية.
  ويأتي توقيع االتفاقية نظرا للحاجة املاســــة الى تأسيس بنية 
حتتيــــة للتعليم مبنيــــة على التكنولوجيــــا احلديثة حيث تهدف 
الى تعزيز انتشــــار اخلدمات الرقمية، رفع مستويات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، هذا وســــتتلقى الوزارة برامج تدريبية في 
مجال تكنولوجيا املعلومات، كما ســــتحصل على برامج دراســــية 
مصممة خصوصا مبا يتناســــب مع احتياجات ومستويات الطبة 

العلمية املختلفة.
  ومبوجب مذكرة التفاهم ســــيقوم خبراء مــــن «اتش بي» بعقد 
اجتماعــــات منتظمــــة مع املســــؤولني في الوزارة ملناقشــــة احدث 
االســــتراتيجيات والتقنيات من «اتش بي»، كما ستقوم «اتش بي» 
بتعزيز كفاءة استخدامات تكنولوجيا املعلومات في الوزارة والعمل 
بشكل مستمر مع الوزارة مبا يعزز عملية االتصال املنتظم والتشاور 

الدائم لتقدمي كل ما هو جديد ومفيد.
  وباعتبارها اكبر شــــركة للتكنولوجيا في العالم، متتلك «اتش 
بي» محفظة منتجات وخدمات شاملة تتضمن الطابعات واحلواسب 
الشــــخصية والبرمجيات واخلدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات حلل مشاكل العمالء وتعمل «اتش بي» على خلق امكانيات 
جديدة للتكنولوجيا ليكون لها اثر ملموس على االفراد والشركات 
واحلكومات واملجتمع، ملزيد من املعلومات حول «اتش بي» (رمزها في 
http://www. :ميكن زيارة املوقع االلكتروني (HPQ :بورصة نيويورك
hp.com. من جهتها تعتبر وزارة التربية واحدة من كبرى الهيئات 
احلكومية الكويتية، وتهدف الى تطوير وحتدث التعليم في الكويت 
من خالل التركيز على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتشارك 
الوزارة في مشاريع مهمة لتوفير البنية التحتية الالزمة والبرامج 
التدريبية للمؤسسات التعليمية باســــتخدام تقنيات تكنولوجيا 

املعلومات وشبكات االتصال. 

 مصححو االمتحانات يناشدون 
  الوزيرة والوكيلة صرف مكافآت العام الماضي

 مريم بندق
  طالب مسؤولون تربويون وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ووكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي باتخاذ االجراءات الضرورية لصرف مكافآت مصححي االمتحانات للعام الدراسي املاضي، واكد 
املســــؤولون في اتصاالت هاتفية مع «األنباء» ان بعــــض املناطق لم تصرف حتى اآلن وان املناطق التي مت 
الصرف لها لم يتم جلميع املســــتحقني، مشيرين الى ان هذا التأخير يؤثر سلبا على عمل هؤالء املصححني 

الذين لديهم احباط كبير من انخفاض مكافآت التصحيح بصفة عامة مقارنه باجلهود املبذولة. 

 السديراوي: ١٢ مدرسة جاهزة لالفتتاح و٥ تحت اإلنشاء
  لدينا خطتان لترحيل طلبة األحمدي إلى مناطق أخرى

 ترأست لجنة االستعدادات لتوفير متطلبات العام الدراسي ٢٠١١ - ٢٠١٢: توزيع الكتب الدراسية على المدارس أبريل المقبل

 د.موضي احلمود 

 افتتاح مخيم السالم السنوي الرابع بجمعية المرشدات
اهللا لهم بـــدوام اجلهود برايات 
خفاقة علـــى جبني الوطن حتت 
قيادة صاحب السمو االمير وسمو 

ولي العهد.
الوكيل    ومـــن جانبه شـــدد 
املساعد لالنشطة التربوية دعيج 
الدعيج ان حركة املرشـــدات هي 
الرباط املقدس الذي يربط الفتيات 
بعضهن ببعض واالنضمام اليها 
هو احلافز االكبر لتدريب الفتاة 
على القيم الســـلوكية املتكاملة 
املواطنة  فـــي خلـــق  للتربيـــة 
الواثقة  املستنيرة املؤمنة باهللا 
بنفسها احلريصة على اداء واجبها 
املستعدة للبذل والتضحية في 

وعلى اعني قائدات مدربات يقمن 
بواجبهن واداء رســـالتهن نحو 
اعداد االجيال منها مخيم السالم 
الســـنوي الرابع عشر للزهرات 
واملرشدات والذي يقام حتت شعار 
«شـــاركي واصلي غيري احلياة 
من حولك». واوضحت ان مخيم 
الســـالم يطبق املهارات العملية 
والتدريب على مواجهة املشكالت 
وايضا التحلـــي بالقيم االصيلة 
والتعاون وانكار الذات واملشاركة 
االيجابية، متمنية التوفيق جلميع 
القائمني والقائمات على املخيم من 
جلان مشاركة ومرشدات وزهرات 
لهذا العمل التربوي الهادف، داعية 

 مريم بندق
  رأت وكيلـــة وزارة التربيـــة 
متاضر الســـديراوي ان ممارسة 
االنشـــطة بكل اشـــكالها تصقل 
مهارات االبناء وتنمي شخصيتهم 
ومتكنهم من االعتماد على النفس 
ويغـــرس في نفوســـهم التطلع 
والطموح ليجعلهم قادرين على 
التقدم بخطى ثابتة نحو املستقبل. 
واضافت الســـديراوي في كلمة 
لها خالل افتتاح مخيم الســـالم 
السنوي الرابع للمرشدات مساء 
امس االول أن من وسائل تطبيق 
املهارات هي املخيمات التي تقام 
وتنفذ حتت اشراف وزارة التربية 

ســـبيل وطنها، مشـــيرة الى ان 
مفهوم حركة املرشدات احلديث 
الى  التربويـــة) يهدف  (احلركة 
االهتمام بالفتاة ومساعدتها على 
تنمية ذاتها وفهم نفسها والعالم 
الذي تعيش فيه لتكون شخصية 

مسؤولة مستقبال.
  وبينت املوجهة العامة للزهرات 
ان  البعيجان  واملرشـــدات ليلى 
للحركـــة دورا بـــارزا فـــي بناء 
االنســـان، وال يتحدد هذا الدور 
في مرحلة من املراحل بل يستمر 
الى املراحل اجلامعية والســـيما 
مرحلة الشـــباب، الفتـــة الى ان 
هذه املرحلة تكون مجموعة من 
اخلبرات واملهارات والسلوكيات 
املختلفة، وعالقتها بتنمية القدرات 
احلسية والسلوكية التي مت بناؤها 
على اساس التطورات والتغيرات 
واملشاركات في جميع املناسبات 

املختلفة.
  وحتدثـــت رئيـــس جمعية 
املرشدات املشرف العام على مخيم 
السالم هند الهولي عن ان املخيم 
معلم من معالم حركة املرشدات 
التي يتسابق اجلميع على اقامتها 
تبعا ملا لها من اهداف، اهمها شغل 
اوقات الفراغ للفتيات الى جانب 
تنمية قدراتهن ومعارفهن وترسية 
املبادئ والقيم والعادات السليمة 
في التعامل والعمل مبينة ان شعار 
هذا العام هو ذات الشـــعار الذي 
وضعته اجلمعية العاملية والذي 
تعمل به جميع جمعيات العالم.

  وشددت الهولي على ان املشاركة 
في حركة املرشدات واالنضمام لها 
حتتم علينا ان نستمر في العطاء 
والوالء والوفاء لكل من له صلة 
بهم، مبينـــة ان رؤية اجلمعية 
العاملية أن الفتيات لديهن القدرة 
واالمكانيات على أن يســـتطعن 
اتخاذ القـــرار،، واصبحت مهمة 
اجلمعية متكني قدراتهن واالهتمام 
بهن ومناصرتهن ليحدثن تغيرا 

في العالم من حولهن.
  وطالبت الهولي املســـؤولني 
على مستوى الوزارة واجلمعية 
بالعمل بيد واحدة كشركاء في 
سبيل حتقيق طموحات الفتيات 
في جميع املناسبات واملشاركات 
على جميع املســـتويات احمللية 
منها والعربية والعاملية من خالل 
تقدير القائدات املؤهالت الالتي 
يعملن مع فرقهن ويشاركن في 
قيادة الفرقة من طابور الصباح 
اليومي ثم انشطة املخيم، مشيدة 
بدور الـــوزارة علـــى اهتمامها 
باملرشدات متمنية حتقيق مطالب 
القائدات ملساندتهن على تربية 

النشء. 

 عقـود «تغذيـة االبتدائـي» تنـص علـى إيقـاف الوجبـات خالل 
اإلجـازات وليـس فـي األيـام التـي تسـبق وتلحـق العطل الرسـمية

 لجان بيـن التعليـم العـام و«المعلومـات» لتفـادي األخطاء فـي بيانات 
الطلبة ودراسـة لمعالجـة الكثافات في أم الهيمان سـترفع إلـى مجلس الوكالء 

 متاضر السديراوي 

 Mariembondok@hotmail.com 

يتقدم

والدة الدكتورة/ �ضديقة علي العو�ضي

كلثم حممد علي العو�ضي

ال�ضيخ/ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه اهلل

اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى

يف دولة الكويت ومملكة البحرين

بوافر  ال�ضكر و�ضادق المتنان

امللك/ حمد بن عي�ضى اآل خليفة حفظه اهلل

واإىل مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين 

�ضمو ال�ضيخ/ �ضلمان بن حمد اآل خليفة

واإىل �ضمو ويل العهد 

�ضمو ال�ضيخ/ خليـفـة بن �ضلمان اآل خليفـة

ورئي�س جمل�س الوزراء 

واىل كل من تف�ضل مبوا�ضاتهم باحل�ضور اأو بالت�ضال هاتفيًا  

اأو بـرقيــًا اأو بالنـ�ضـر بال�ضحـف

يف وفــاة املغفور لها بـاإذن اللـه تعالـى

تتقبل الدكتورة �صديقة العو�صي بعد عودتها من البحرين التعازي اليوم الأربعاء 2011/2/2 من ال�صاعة 9-12 �صباحًا 

5.30- 9 م�صـــــاًء مبنــــزلـــهــــا الكــــائــــن يف �صاحية عبداهلل ال�صامل ق 2 - م 10 - �صارع بن العبا�س - مقابل م�صجد فاطمة

�ضائلني اهلل العلي القدير ان ل يريهم مكروها بعزيز

الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي

والدكتورة / �ضديقة علي العو�ضي

وال�ضـادة ال�ضيـوخ والـوزراء

واىل ال�ضادة ال�ضيوخ والوزراء والنواب يف مملكة البحرين


