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ورشة للعلوم التطبيقية أقامها مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

افتتح مشروع »عطاؤنا«

افتتاح مركز FAB LAB في اجلهراء
إلثراء أفكار الشباب وصقل مواهبهم

احلويلة: ملتزمون بقرار زيادة الرسوم 
الدراسية في املدارس اخلاصة

عبدالعزيز الفضلي 

أكد محافظ اجلهراء الفريق 
متقاعد فهد األمير أن إجنازات 
ومساهمات مركز صباح األحمد 
للموهبــة واإلبــداع جتلت في 
املشــاركة مــع وزارة التربيــة 
فــي اعتمــاد فصــول املوهبة 
مبدارس اجلهراء للبنني والبنات 
وبذل جهود مشكورة وموفقة 
الســتمرار فصــول املوهبــة 

واإلبداع في املدارس.
 جــاء ذلك في كلمة حملافظ 
اجلهراء خالل افتتاحه ورشــة 
التابعــة  التطبيقيــة  العلــوم 
ملركز صبــاح األحمد للموهبة 
واإلبداع التي يقيمها بالتعاون 
وقــال:  التربيــة  وزارة  مــع 
نحتفل بافتتــاح مركز »الفاب 
ورشــة   -)FAB LAB( الب« 
التصنيع- الــذي يعد مقصدا 
للشباب إلثراء أفكارهم وصقل 
مواهبهــم في البحث واالبتكار 
التطبيقي، إضافة إلى نشر ثقافة 
التصنيع التكنولوجي تتويجا 

لتلك اجلهود.
واضــاف: نيابة عــن أهل 
محافظة اجلهراء، أقدم جزيل 
الشــكر والعرفان إلى د.عمر 
البناي وزمالئه في مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع الذين 
بجهدهــم جعلوا مــن الرغبة 
حقيقة لينعم أبناؤنا وبناتنا 
في فصول املوهبة واإلبداع أو 
في مركز الفاب الب بالفرصة 
لصقــل مواهبهــم ليتميــزوا 
بالعلــم واملعرفــة لرفع عماد 
وطنهم وإعالء شأنه، والشكر 
موصول لوزيرة الشؤون على 
تشريف هذا اللقاء وتخصيص 
)ورشــة   FAB LAB موقــع 

التصنيع(.
وذكر أن اجلهود تضافرت 
بني محافظة اجلهراء ومؤسسة 
الكويــت للتقدم العلمي ممثلة 
مبركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع ووزارة الشــؤون في 

العمل املشــترك في اســتثمار 
علمي بّناء مــن خالل توظيف 
مواهب الشباب وصقل أفكارهم 
في مشاريع تنموية وخلق بيئة 
ثقافية وحضارية رائدة، مشيرا 
إلى أن هذه الكويت دائما تعطي 
وتتطلع إلى عطاء أبنائنا عطاء 

اجلميع لرفع شأن اجلميع.
في اخلتــام: نقدم شــكرنا 
اجلزيل ملؤسسة الكويت العلمي 
وعلى رأســها صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
وإلى املدير العام وكل العاملني 
فيها وإلى رئيس وإدارة مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
وإلى كل املعنيني واملهتمني وكل 
القائمني وراء هذا اجلهد الوطني 
التنموي املبــارك في محافظة 

اجلهراء.
 مــن جانبه قــال مدير عام 
مركز صبــاح األحمد للموهبة 
البنــاي ان  واإلبــداع د.عمــر 
ورشة العلوم التطبيقية مبركز 
الفــاب الب )FAB LAB( الــذي 
يعتبر مكانــا لإلجناز وتبادل 
األفــكار واخلبــرات هــي أول 
ورشة تتيح الفرصة للشباب 
الســتغالل أوقاتهــم مبا يعود 
عليهــم باملنفعة كمــا يتضمن 

املركز ناديا للرياضيات يهدف 
لتحويــل الرياضيات من مادة 
حتليليــة إلــى مادة ملموســة 
حتاكي احلياة اليومية للطالب 
عن طريق أدوات علمية حديثة 
ومهارات تعليميــة وتدريبية 
متطورة، باإلضافة إلى أنشطة 
قطاع )FAB-KIDS( ملن هم دون 
الـ ١6 سنة لبناء جيل قادر على 

مواجهة حتديات العصر.
وأضــاف أن في املركز عدة 
برامــج تتعلــق بالصناعة عن 
طريق الطابعات ثالثية األبعاد 
اضافة الى مكائن أخرى كالقص 
بالليزر وعمل صناعات الروبوت 
ناهيــك عــن األلعــاب الذهنية 
الذكيــة وهي األحــدث لتنمية 
الفكــر عــن طريــق التحــدي 

واملنافسة بني األقران.
وكشــف البنــاي ان املركز 
سيقوم خالل األسابيع املقبلة 
بفتــح ورشــة اخلــزف التــي 
حتتوي علــى صناعة اخلزف 

والقوالب والسيراميك.

عبدالعزيز الفضلي 

أكد الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملســن احلويلــة التزام جميــع املدارس 
اخلاصة بكل أنظمتها التعليمية بالقرار الوزاري 
اخلاص بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 
احلالي واملقبل بنسبة 3%، مبينا أن اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص تقوم بدورها في اإلشراف على 

مدى التزام أصحاب املدارس بهذا القرار.
وأوضح احلويلة في تصريح للصحفيني خالل 
رعايته امس حفل افتتاح مشــروع »عطاؤنا في 
التعليم اخلاص« الذي أقيم في مدرسة اإلخالص 
األهلية االبتدائية والــذي تنظمه اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص خالل الفترة من ١7 إلى 25 اجلاري، 
»أن إدارة التعليم اخلاص تراقب التقارير املالية 
للمدارس للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مبينا 
انــه في حال رصد أي مخالفــة تتخذ اإلجراءات 
القانونيــة بحق املخالف بــدءا من توجيه إنذار 
وصوال إلى توقيف املعامالت للمدارس املخالفة«.
ولفت إلى أن مشــروع »عطاؤنا في التعليم 
اخلاص« للمرحلة االبتدائية هو وليد رؤية طموحة 
وخطة مدروســة ننتظر حتقيقها بالتعاون مع 
إدارات املــدارس ممثلة في املديرين املســاعدين 

واملديرات املساعدات.

وثمــن دور هؤالء املديرين فــي تنفيذ املهام 
امللقاة على عاتقهم ابتداء من غرس الروح الوطنية 
وتعزيز حب الوطــن في نفوس األبناء كعقيدة 
راســخة نابعة مــن الثوابــت التاريخية والقيم 
األخالقية، وانتهاء بحرصهم على سير العملية 
التعليمية في مدارسهم وتوفير البيئة التربوية 

والتعليمية املالئمة وكل من الطالب واملعلم.
واعتبر أن توفير فرص التعليم للجميع ليس 
بالعملية السهلة لوال تضافر جهود عظيمة من 
أبناء الوطن وأصحاب املدارس الذين أخذوا على 
عاتقهم هذه املسؤولية وحتملوا أعباءها بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للتعليم اخلاص والعمل حتت 

مظلتها لبناء هذا الصرح التعليمي.
من جهتها قالت رئيس قســم رياض األطفال 
واالبتدائي في التعليم اخلاص جناة الرويشــد: 
إن عملنا خالل الســنوات السابقة على مشاريع 
كثيرة وسجلنا في تاريخ إجنازاتنا أعماال نفخر 
بهــا ميزتنــا وثبتت وجودنــا كإدارة لها كيانها 
املستقل ضمن منظومة وزارة التربية، الفتة إلى 
أن باكورة أعمال اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
خالل العام الدراسي احلالي هي مشروع عطاؤنا 
فــي التعليــم اخلاص الذي مت إعــداده في دورة 
املديرين واملديرات واملديرين املســاعدين اجلدد 
الذي جمعت فيه ثمرة إجنازات السنوات السابقة.

د.عمر البناي يقدم درعا تذكارية إلى محافظ اجلهراء الفريق متقاعد فهد األمير

 د.عبد احملسن احلويلة خالل حضوره حفل االفتتاح

الفريق فهد األمير ود.عمر البناي وعدد من قيادات اجلهراء خالل جولة في ورشة الفاب الب اجلديدة أُعيد افتتاحها بحضور الوزير العيسى وتحتوي على 55 معروضاً

أشار إلى التعاون مع البنك الدولي لتصميم برنامج إصالحي

يرعى الحفل الختامي لمسابقة »غراس« للوقاية من المخدرات »رسمتي.. وقايتي«

قاعة االستكشاف في املركز العلمي أصبحت أكثر جاذبية

العيسى: الكويت تعتزم زيادة التركيز على الكفاءة في إصالح التعليم

وزير التربية: مناهجنا تعزّز الوالء واالنتماء في نفوس الطلبة

»كونــا«:   - واشــنطن 
قــال وزيــر التربيــة ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
إن الكويــت تعتــزم زيــادة 
التركيــز على جودة التعليم 
وبناء القدرات املؤسسية في 
إصالحاتها املدعومة من البنك 

الدولي.
وقال الوزير العيسى في 
لقاء مع خبراء البنك الدولي في 
واشنطن إن الكويت اختارت 
»الشريك االستراتيجي املثالي« 
في البنك الدولي لتنفيذ هذا 

التحول الطموح.
الــوزارة  أن  وأضــاف 
بالشــراكة مع خبــراء البنك 
الدولــي عملت بشــكل وثيق 
جــدا علــى تصميــم برنامج 
إصالحــي محلــي »وهو أهم 

اســتثمار ميكــن للكويت أن 
تنفذه في مستقبلها«.

الشــراكة بــني  وتهــدف 
احلكومــة الكويتيــة والبنك 
الدولــي التي بــدأت في عام 
20١0 إلى تعزيز إصالح نظام 
التعليم العام بشكل منهجي 

وقوي.
وذكر العيســى أن أهداف 
التعليمي اجلديد  البرنامــج 
للفترة بني 20١5 و20١9 تتمثل 
في حتويل نظام التعليم في 
الكويت بأكمله إلى نظام يقوم 
على أســاس الكفاءة وإدخال 
إصالحات تركز على املناهج 
الدراســية في جميع مراحل 

التعليم العام.
وأكد »أن الكويت حتتاج 
إلــى حتليل عميــق للوضع 

احلالــي مــن حيــث تنميــة 
الطفولــة املبكــرة والتعليم 

الشامل«.
وأضاف أن برنامج إصالح 
التعليم في الكويت يشــتمل 
علــى إدخــال مناهــج مبنية 
على الكفاءة في التعليم العام 
وتطوير بيئة مواتية للتدريس 
الفعال ومتكني املدارس من أن 
تكون مراكز نشــطة للتعلم 
وتعزيز أنظمة املساءلة واتخاذ 
القرارات املبنية على األدلة.

وأشار العيسى إلى أن أحد 
النجاحات الكبيرة التي حققها 
البرنامج حتى اآلن متثل في 
تطوير وبدء تنفيذ منهج قائم 
على الكفاءة في الصفوف األول 

والثاني والسادس.
وقد أسفرت هذه العملية 

بقيادة خبراء محليني مبساعدة 
فنيــة من البنــك الدولي عن 
منهج وطني يوفر توازنا في 
القيم والتقاليد الوطنية جنبا 
إلى جنب مع أفضل املمارسات 
الدولية في تصميم املناهج.

من ناحية أخرى، قال مدير 
املمارســة في البنــك الدولي 
ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا 
كريستيان آيدو خالل اللقاء 
ان »4.5% مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي الكويتي ينفق على 
التعليــم«. وأضــاف »لكــن 
النتائــج منخفضــة ومن ثم 
فإن هناك الكثير من املساحة 

لتطوير كفاءة النظام«.
بدورهــا، قالــت كبيــرة 
اختصاصيــي التعليــم فــي 
مجموعة البنك الدولي عائشة 

فاودا إن املعلمني في الكويت 
أيضا هم األعلى أجرا في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 

ورمبا في العالم.
وبدأ التعــاون بني البنك 
الدولــي ووزارة التربية في 
الكويت عــام 2003 حني قدم 
البنــك تقريرا اســتعراضيا 
بتكاليف التعليم العام وكذلك 
تقرير مؤشرات أداء التعليم 

الوطنية عام 2009.
التربيــة  ونفــذت وزارة 
الكويتيــة برنامج »حتســني 
جــودة التعليم« الذي انتهى 
في عام 2004 وتبعه برنامج 
»التعاون الفني لتحسني جودة 
التعليم في املدرسة« الذي بدأ 
العمل به عــام 20١5 وينتهي 

في عام 20١9.

شدد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسي 
على ضــرورة تضافر جهود 
جميع الهيئات واملؤسســات 
األهليــة واحلكوميــة، كمــا 
الرسمية والشعبية على حد 
ســواء، لتحصني الشباب - 
والسيما املراهقني منهم - من 
اآلفــات املجتمعيــة الضارة، 
والســلوكيات غير احملمودة 
التي اجتاحت املجتمع الكويتي 
املســلم، كضريبــة للعوملة، 
وللتقدم التكنولوجي السريع، 

ولثورة املعلومات، واالنفتاح 
غير املقنن وغير املسئول على 
ثقافة املجتمعات الغربية في 
ظل غيــاب الرقابة األســرية 
والــوازع الدينــي، مبــا فــي 
ذلك تنوع وســائل التواصل 
االجتماعي احلديثة التي كانت 

مبنزلة سالح ذي حدين. 
جاء حتذير د.العيسي هذا 
على هامش رعايته ملســابقة 
الرسم الطالبية »الفن وسيلة 
للوقايــة في املــدارس« التي 
نظمها مشروع »غراس« لطالب 

وطالبات املرحلة املتوسطة في 
جميع مدارس الكويت حتت 
شــعار »رســمتي.. وقايتي« 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
مؤسســة »مينتور العاملية« 
التي تترأســها ملكة السويد 
جاللة امللكة سيلفيا، مستهل 
أكتوبر اجلاري على أن تختتم 
فعالياتها برعايته يوم 22 منه، 
مؤكدا حرص وزارة التربية 
على املشاركة في هذه املسابقة 
باعتبارهــا جهــة اختصاص 
تعنى بإعداد األجيال الصاعدة 

عقال وجسدا وروحا، وتهيئتهم 
لتولي مسئولياتها املستقبلية 
في خدمة الوطن وبناء نهضته 
ورفعته، من خالل ما تغرسه 
املناهــج الدراســية املوجهة 
في نفوســهم من ســلوكيات 
ومفاهيــم إيجابيــة، وفــي 
املواطنــة واالنتماء  مقدمتها 
العنــف واإلرهــاب،  ونبــذ 
والتطرف، والتدخني، واإلدمان 
علــى املخــدرات والكحــول، 
مشددا في املقابل على أهمية 
الدور الذي يتعني على االسرة 

القيام به جلهة حتصني األبناء 
وجتنيبهــم منزلقــات تلــك 
اآلفــات املجتمعيــة اخلطرة 
التي تدمــر عقولهم وأبدانهم 
وتقوض مستقبلهم، لكونها 
البيئــة احلاضنــة األولــى 
واألساســية التي يتشربون 
وأخالقهــم  قيمهــم  فيهــا 
ومبادئهم وسلوكياتهم الدينية 
واملجتمعيــة واخللقيــة منذ 
نعومــة أظفارهم، معتبرا أن 
البيــت واملدرســة يكمل كل 

منهما اآلخر.

محمد راتب

أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
حرص املركــز العلمي على 
تنظيم املعارض التي تواكب 
العملية التعليمية والتربوية 
التــي تســاعد الطــالب في 
استسقاء املعلومات املفيدة.

وقال العيسى في تصريح 
للصحافيــني عقب افتتاحه 
قاعة »االستشكاف« في املركز 
العلمــي إن القاعــة بحلتها 
اجلديــدة ومــا حتويــه من 
معروضات قيمة من شأنها 
ان تعزز العملية التعليمية 
وتقــدم اخلدمات الترفيهية 

للطالب.
مــن جانبه قــال رئيس 
مجلس إدارة املركز العلمي 
ســامي الرشيد في تصريح 
مماثل ان املركز يســعى من 
خالل تنظيم هذه املعارض 
الى تبســيط العلوم ونشر 
الوعــي البيئــي في جو من 
التفاعل الترفيهي، مشــيرا 
إلى قيام فريق عمل متكامل 
اكثــر  مبراجعــة ودراســة 
من 300 معــروض تفاعلي 
واختيــار افضلهــا من اجل 
العلميــة  الفائــدة  تقــدمي 

والتربوية.
وأوضح الرشيد ان هذه 

املعروضــات تشــكل نقلة 
نوعيــة جاءت بعد ســبعة 
اعــوام من اســتقبال املركز 
املعــارض املتنقلة املختلفة 
التــي وصل عددهــا الى ١2 
معرضــا زارهــا 6٨0 ألــف 

شخص منذ عام 2009.
ولفت الى تطوير الواجهة 
البحرية للمركز العلمي الذي 
ميتــد ملســافة ١.4 كيلومتر 
اضافــة الــى ١٨ معروضــا 
تفاعليا على املمشى تتميز 
بتنوعها وسهولة استخدامها 
ومن ابرزها معروض »ارفع 
السيارة« الذي يتيح للزائر 
رفع ســيارة عن طريق جر 

حبل فقط.

ومن ناحيتها اكدت مدير 
العمليات التعليمية باملركز 
رهام احلبيب اهتمام املركز 
باختيار افضل املوضوعات 
العلميــة التي تغذي عقول 
الطــالب والزوار وتوســع 
املــدارك وحتاكــي احلواس 
وتناسب تطورات العصر.

وذكرت ان املركز تعاقد 
»هوتنقــر«  شــركة  مــع 
االملانية والرائدة في صناعة 
التعليميــة  املعروضــات 
لتجهيز قاعة االستكشــاف 
بأكثر من 50 جهازا تفاعليا 
الفئــات  مناســبة جلميــع 

العمرية.
واوضحت ان املعروضات 

تتناول موضوعات شــيقة 
ومثيرة في عالــم الفيزياء 
وجســم االنســان وعلــم 
اجلينات والتغذية والتركيز 
على اهمية الرياضة في حياة 
االنسان اضافة الى تخصيص 
منطقة لصغار املتعلمني ملن 
هــم دون اخلمس ســنوات 
مبعروضات تناسب اعمارهم 
مع احلرص على سالمتهم.

مــن جهتــه قــال مدير 
التسويق والعالقات  ادارة 
نــواف  باملركــز  العامــة 
الردينــي ان املركــز اعتمد 
حاليا سياسة جديدة وهي 
جلب معروضات ثابتة ملدة 
سنتني او ثالث مع احلرص 
على محاكاة جميع االعمار 
والفئات، اذ كان يعتمد في 
الســابق على املعروضات 
املتنقلة التــي كانت مدتها 
ستة شــهور وحتاكي فئة 

او عمرا معينا.
وذكــر ان املركز يدرس 
تطويــر قاعــة العرض في 
ســينما »آي ماكس« لتصل 
الــى احدث ما توصلت اليه 
الــى  التكنولوجيــا الفتــا 
ان »االكواريــوم« ســيضم 
حيوانــات جديــدة بشــكل 
مستمر بعضها يتم االحتفاظ 
بهــا وبعضها اآلخر ســيتم 

تأهيلها واطالقها.

املركز العلمي

)أحمد علي( أنشطة القاعة متزج بني الترفيه واإلثراء املعرفي  د.بدر العيسى يتابع أحد األنشطة اجلذابة لألطفال في القاعة

وزير التربية: 
معروضات املركز 

العلمي تواكب 
العملية التعليمية 

والتربوية

املنظمة الكشفية العربية متنح الكويتي
إبراهيم سكني »وسام الهدهد«

عبدالعزيز الفضلي 

منحت املنظمة الكشفية العربية وسام 
الهدهد الكشفي ألمني عام جمعية الكشافة 
الكويتية إبراهيم سكني الكندري، وذلك 
تقديرا للــدور الكبير الذي يقوم به في 
خدمة احلركة الكشفية على املستويات: 
احمللي واخلليجي والدولي. وهنأ األمني 
العام للمنظمة الكشفية العربية د. عاطف 
عبداملجيد الكويت في كتاب أرسله إلى 

جمعية الكشافة الكويتية باختيار سكني 
ومنحه وسام الهدهد، مشيدا في الوقت 
نفسه بالدور الكبير الذي تلعبه الكويت 
في االرتقاء باحلركة الكشفية متمنيا لها 
دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب 
إبراهيم سكني عن بالغ سعادته ملنحه وسام 
الهدهد الكشفي، منوها الى ان ذلك يدل 
على مكانة احلركة الكشفية الكويتية على 
املستوى الدولي. وأضاف سكني أن هذا 
الوسام دافع لي ملضاعفة اجلهود في خدمة 

الكشافة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن 
اجلميع. يذكر ان وسام الهدهد الكشفي 
مينح الى القادة الذين تولوا رئاســة أو 
عضوية اللجان الكشفية العربية الفرعية، 
وكانت لهم مســاهمات بارزة بخبراتهم 
في تفعيل العمل الكشفي العربي إضافة 
الى قادة اجلمعيات الكشفية العربية ممن 
قدموا خدمات جليلة ساهمت في تنمية 
وتطوير احلركة الكشفية على املستوى 

الوطني واإلقليمي.

إبراهيم سكني الكندري


