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 معقولة يا أستاذة تماضر: ٦ أشهر و٦ أيام إلضافة «ألف ـ الم»!

 مريم بندق
  أصدرت وكيلة وزارة التربية متاضر الســــديراوي قرارا 
بتعديل تسمية روضة «مزن» باجلهراء الى روضة «املزن».

  وجاء في قرار الوكيلة السديراوي: باالشارة إلى قرار تسمية 
املدارس اجلديدة مبنطقة اجلهراء التعليمية رقم (٤١٨٠٢) بتاريخ 
٢٠١٠/٦/١. وباالشــــارة إلى مقترح منطقة اجلهراء التعليمية 
الوارد بكتابها رقم (٦٤٧٣) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ بشأن تعديل 

مسمى روضة «مزن».
  وبناء على موافقة جلنة الضوابط اخلاصة لتسمية مدارس 

وزارة التربية تقرر:
  اوال: تعديل مســــمى روضة «مزن» الكائنة مبدينة سعد 
العبداهللا قطعة ٨ التابعة ملنطقــــة اجلهراء التعليمية وذلك 
باضافة (ال) التعريف على املسمى لتصبح روضة «املزن».

  ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٠١٠/١٢/٦. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 الحمود: سيتم إطالق عدد من المكتبات
  وترسية «الب توب» لكل طالب قريبًا

 عقب افتتاح مكتبة عبدالعزيز الصرعاوي في الخالدية

 متاضر السديراوي 

صروح الثقافة واملعرفة ورافد 
العلــــوم واملعارف،  من روافد 
مشيرا الى ان املكتبة هي الدعامة 
األولى والبنية األساسية التي 
املهتمون بشؤون  أجمع عليها 
الثقافة والتعليم على ضرورة 
تعميمها واالهتمام بها لتنمية 
الثقافــــي والقومي بني  الوعي 

املواطنني.
  وأضاف ان املكتبة نتاج ثمرة 
جهود بذلــــت لتطوير العملية 
التعليمية ونقلها الى مستوى 

متقدم على مستوى العالم.
  وبّني ان القطاع أعاد حتديث 
الوزارة  وجتهيز ثلثي مدارس 
وجار العمل اآلن على االنتهاء 
من الثلــــث املتبقي بحيث يتم 
استبدال جميع جتهيزات املكتبات 
املدرسية القدمية وإحالل احدث 
التجهيزات املكتبية مكانها، الفتا 
الى االنتهاء من املرحلة الثانية 
من مشروع املكتبة االلكترونية 
الى جانب مشروع تدعيم ثلثي 
املدارس العاملة حاليا بأنظمة 

احلاسوب املتطورة.

واملعرفــــة يخــــدم جميع فئات 
املجتمع في البالد.

  مضيفة: ان هذا الصرح الثقافي 
أصبح بعد حتديثه «جديرا بحمل 
اسم علم بارز من أعالم الكويت 
ورجل من رجاالتها الذين أسهموا 
في مسيرة نهضتها وهو املرحوم 
عبدالعزيز الصرعاوي تكرميا 
ملســــيرته الوطنيــــة وخدماته 
اجلليلــــة لوطنه إبــــان توليه 
املناصــــب وزيرا  مــــن  العديد 
ونائبا وسفيرا ومؤسسا لرابطة 

االجتماعيني».
  وأكدت حرصها على تفعيل 
دور التربية في حتقيق التواصل 
بــــني كل املواطنني في مختلف 
املناطق ومصــــادر املعرفة مما 
يســــهم فــــي ارتقــــاء املجتمع 
وتطــــوره، مبينــــة ان الوزارة 
قطعت شوطا طويال في حتديث 
املكتبات املدرسية حتديثا شامال 
اضافــــة الى مشــــروع املكتبة 
االلكترونيــــة التي قطعت فيه 

شوطا طويال مماثال.
  وعّبــــرت عــــن أمنيتها في 

الصرعاوي عن شكره وامتنانه 
واعتزازه بالتوجيه السامي من 
صاحب الســــمو األمير بإنشاء 
مكتبة عامة حتمل اسم املرحوم 
عبدالعزيز الصرعاوي، معلنا 
نيابة عن أسرته التبرع باملكتبة 
التي جمعها والده خالل الفترة 
من عام ١٩٤٥ بداية دراسته في 
القاهرة حتى عام ٢٠٠٣ تاريخ 

وفاته.
  وأشــــار الصرعاوي الى ان 
املكتبة التي جمعها والده تضم 
مجموعة كبيرة من كتب األدب 
والثقافــــة والعلــــوم باللغتني 
العربيــــة واإلجنليزية، مؤكدا 
األهمية التي مثلتها هذه املكتبة 
للراحل طوال فترة حياته من 
حيث صعوبة جتميعها كونها 
شــــكلت ثروة كبيرة له حيث 
«كان دائمــــا يــــردد الكويت لم 
تبخل علينا بشيء فلن نبخل 

عليها».
  بــــدوره اكد وكيــــل الوزارة 
التربوية بدر  املساعد للتنمية 
املكتبــــة صرح من  ان  الفريح 

  وأشارت الى ترسية مشروع 
السبورات االلكترونية التفاعلية، 
افتتــــاح مكتبة  ومعلنة عــــن 

اخلالدية األسبوع املقبل.
  مــــن جانبه، أعــــرب النائب 
عادل الصرعاوي في كلمة نيابة 
عن أســــرة الراحل عبدالعزيز 

ان يحقق هــــذا الصرح أهدافه 
في خدمة املجتمــــع والعملية 
التعليمية، مشيرة الى احتفال 
الــــوزارة قريبا مبرور ١٠٠ عام 
على انشاء مدرســــة املباركية 
وحتولها الى مكتبة ثقافية كبيرة 

تخدم جميع فئات املجتمع.

 مريم بندق
  طغى على تصريحات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود امس اسلوب 
املستقبل الذي يعبر عن الرغبة 

واألمل في حتقيق االجناز.
أكــــدت احلمــــود في    فقــــد 
تصريحــــات للصحافيني عقب 
افتتــــاح مكتبــــة عبدالعزيــــز 
انه  فــــي اخلالدية  الصرعاوي 
ســــيتم في اطار برنامج عمل 
احلكومة اطالق عدد من املكتبات 
في املناطق املختلفة منها مكتبة 
اجلابرية وسيتم ربطها باملصادر 
العامليــــة وجتهيزها  البحثية 
بأحدث الوسائل التقنية وستتم 
ترسية مناقصة مشروع اجهزة 
احلاســــب اآللي احملمول (الب 
توب) لكل طلبة املرحلة الثانوية 

في األيام املقبلة.
افتتاح  إلى أهميــــة    ولفتت 
مكتبة عبدالعزيز الصرعاوي 
العامة بعد إعادة بنائها وتأهيلها 
لتصبح صرحــــا ثقافيا مميزا 
العلم  ومصــــدرا من مصــــادر 

 الصرعاوي: نعّبر عن االمتنان بالتوجيه السامي بتسمية المكتبة باسم والدنا وسنتبرع بالكتب التي جمعها خالل ٥٨ عامًا

 الفريح: تحديث مكتبات ثلثي المدارس وجار استكمال الباقي واالنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المكتبة اإللكترونية

 د.موضي احلمود تقص شريط افتتاح املكتبة العامة باخلالدية  (قاسم باشا)  أسرة املرحوم عبدالعزيز الصرعاوي بجانب «اللوحة التذكارية» ويبدو النائبان د.عادل الصرعاوي ود.أسيل العوضي

 مشاركة من حضور افتتاح المكتبة
ــل افتتاح مكتبة  ــة التي حضرت حف ــتغربت بعض املصادر التربوي  اس
ــو مكتبة متواضعة جدا في  ــز الصرعاوي هذا الزخم االعالمي نح عبدالعزي
ــي عادية  ــورات، حيث اقتصر التأثيث على طاوالت وكراس ــث والديك التأثي
ــدا على الرغم من أن املكتبة تضم مجموعة كبيرة من كتب األدب والثقافة  ج

والعلوم باللغتني العربية واالجنليزية.
ــة املخصصة لالطفال فقد  ــي اتصال هاتفي: اما القاع ــت املصادر ف   وقال
ــد انتباه اطفال اليوم  ــيطة جدا من االلعاب لن تش احتوت على مجموعة بس

الذين اعتادوا على االلعاب االلكترونية.
  ومما لفت االنتباه استخدام السيراميك في تغطية ارضيات املكتبة والذي 
ــببا الضوضاء في مكتبة عامة يفترض ان  ــماع مس يصدر صدى الفتا لالس

يتوافر الهدوء بها للقراءة واالطالع واالستيعاب.
ــبية  ــي اخلش   أما قاعات احملاضرات فقد اكتفي بتأثيثها بعدد من الكراس
ــى احلضور زيارة  ــق عليه الصرح الثقافي، ومتن ــي ال ترقى الى ما اطل الت
املكتبات احلديثة في  البالد املجاورة للتعرف على مفهوم الصرح الثقافي.  

 البعيجان لحضور اجتماعات اللجنة 
العليا في القاهرة والخرطوم 

 تكليفات في «التربية»

 الحمود غادرت أمس إلى األردن وتصل اليوم

 ناصر محمد العيار
  بدًال من فيصل العيار

 تمديد لجنة مراجعة
  وتحديث وثيقة «الفرنسية»

 ضوابط قبول طلبات وظيفة 
مراقب الخدمات االجتماعية

 كلفت وكيلـــة وزارة التربية متاضر الســـديراوي وكيلة الوزارة 
املساعدة للشؤون اإلدارية عائشـــة الروضان ـ باإلضافة الى عملها ـ 
القيام بأعمال وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي الذي يقوم بإجازة 
دورية يومي ٨ و٩ اجلاري، ونظرا لقيام ابراهيم القطان املوجه الفني 
العام ملادة الرياضيات بإجـــازة دورية اعتبارا من ٢ حتى ٦ اجلاري، 
كلفت اللوغاني اميان املنصور املوجهة الفنية األولى ملادة الرياضيات 

مبنطقة اجلهراء التعليمية بالقيام بأعمال املوجه العام. 

 مريم بندق
  غادرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

إلى األردن امس في مهمة رسمية وستعود اليوم. 

 مريم بندق
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا بشأن قرار تشكيل جلنة وضع ضوابط إحلاق املعاقني باملدارس 
املوافقة حلاالتهم الصحية جاء فيه: تعديل اسم فيصل العيار الى 
ناصر محمد العيار ـ األمني العام ملبرة خير الكويت، إضافة جمال 
الشيخ ـ إدارة مدارس التربية اخلاصة مقررا الى عضوية اللجنة، 

إلى جانب صرف مكافآت وفق النظم املتبعة. 

 مريم بندق
  قررت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي التمديد للجنة 
مراجعة وحتديث الوثيقة الوطنية اخلاصة مبنهج اللغة الفرنسية 
في الكويت. وجاء في قرار الوكيلة احلاقا بالقرار رقم ٤٦٨٣٤ املؤرخ 
بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٧ بشأن تشكيل جلنة مراجعة وحتديث الوثيقة 

الوطنية اخلاصة مبنهج اللغة الفرنسية في الكويت.
  قررت: أوال: متديد عمل اللجنة املذكورة أعاله إلى ٢٠١٠/١٢/٥.

  ثانيا: على جميع اجلهات املعنية العلم والعمل مبوجبه. 

 أصدرت الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية مرمي الوتيد إعالنا ملوظفي 
الوزارة واملناطق التعليمية عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة مراقب 
اخلدمات االجتماعية بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفســــية بقطاع 
التنمية التربوية على ان يكون مقدم الطلب حاصال على مؤهل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن ٨ ســــنوات فعلية في مجال العمل منها 
سنتان بوظيفة رئيس قسم او ان يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي ال تقل مدتها عن سنتني بعد 
الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن ١٢ سنة فعلية في مجال العمل منها 
ســــنتان بوظيفة رئيس قســــم. وأن يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجة ممتاز عن السنتني األخيرتني وإجادة استخدام احلاسب اآللي 

واحلصول على دورات تدريبية في مجال العمل.
 

 مريم بندق
  اصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارات وزاريـــة بإيفاد عدد من 
املسؤولني التربويني للقيام مبهمات 

رسمية خارج الكويت.
  فقد كلفت الوزيرة األمني العام 
للجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافـــة عبداللطيف 
البعيجـــان فـــي مهمة رســـمية 
حلضور اجتماعات الدورة األولى 
للجنة العليا املشتركة الكويتيةـ  
السودانية واملزمع عقدها في مدينة 
اخلرطوم ـ جمهورية الســـودان 
الفترة من ٢٠١٠/١٢/٨ الى ٢٠١٠/١٢/١١ 
شـــاملة يومي الســـفر وحضور 
الـــدورة التاســـعة  اجتماعـــات 
للجنة العليا املشتركة الكويتيةـ  
املصرية واملزمع عقدها في القاهرة 
خالل الفتـــرة من ٢٠١٠/١٢/١١ الى 
٢٠١٠/١٢/١٤ شاملة يومي السفر، 
السفر  الكويت تكاليف  وتتحمل 
واالقامة. وذلك بناء على الدعوة 
املوجهة من وزارة اخلارجيةـ  ادارة 
الوطن العربي حلضور اجتماعات 
الـــدورة األولـــى للجنـــة العليا 
ـ السودانية  الكويتية  املشتركة 
في الفترة مـــن ٩ الى ١٠ اجلاري 
في اخلرطوم واجتماعات الدورة 
العليا املشتركة  التاسعة للجنة 
الكويتية ـ املصريـــة في الفترة 
من ١٢ الى ١٣ اجلاري في القاهرة. 
واستنادا الى اخلطاب املوجه من 
وزارة اخلارجية للمشـــاركة في 
اجتماع اللجنة العليا السادســـة 
الكويت ومملكة  املشـــتركة بني 
البحرين خـــالل الفترة من ١١ـ١٢ 
ديسمبر ٢٠١٠ في مملكة البحرين 
قررت احلمود ايفاد نادية جاسم 
الوزان مراقب البرامج واالتفاقيات 

التربوية باللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة ممثال 

عن وزارة التربية.
  ثانيا: تبدأ املهمة الرسمية خالل 
الفترة من ١٠ـ١٣ ديســـمبر ٢٠١٠ 
وستتكفل الكويت بنفقات السفر 

واالقامة خالل فترة االجتماع.
  واستجابة للدعوة املوجهة من 
رئيس مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 
في التعليم الذي يعقد في الدوحة 
الفترة  (وايز) بدولة قطر خالل 
من ٧ـ٩ ديسمبر ٢٠١٠. وقد شكلت 
الكويت املشـــارك  الوزيرة وفد 
في املؤمتر املشـــار اليه برئاسة 
يسرى العمرـ  املدير العام ملنطقة 
الفروانيـــة التعليمية وعضوية 
طلق صقـــر مبارك الهيم ـ املدير 
العام ملنطقة االحمدي التعليمية 
الرسمية للوفد  املهمة  وستكون 
خالل الفترة من ٦ـ١٠ ديســـمبر 
٢٠١٠ شاملة يومي السفر وتتحمل 
الكويت نفقات الســـفر واالقامة. 
وتلبية للدعوة املوجهة من جائزة 
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز عن تنظيم ملتقى 

أفضل املمارسات للفائزين.

 الوزان تمثل «التربية» في اجتماعات بالبحرين

 عبداللطيف البعيجان

 قيادات تربوية ميدانية: الطالب استأنفوا الدراسة ونسب التغيب انخفضت 
ولكن المسؤولية اآلن على المسؤولين لتغيير موعد بدء إجازة الربيع

 مريم بندق
  انتظمت الدراسة امس في مدارس الكويت بعد عطلة رأس السنة الهجرية اجلديدة.

  وقالت مصادر تربوية مســـؤولة لـ «األنباء» ان الطلبة استأنفوا الدراسة وانخفضت نسبة التغيب 
التـــي كانت تتخوف منها الوزارة، حيث حرصت االدارات املدرســـية على توعية اولياء االمور بأهمية 
انتظام ابنائهم حرصا على مصلحتهم وانه لن تتم اعادة شـــرح الدروس مجددا التي ســـتقدم حتى لو 

حضر طالب واحد.
  وفـــي الوقت ذاته لفتت مصادر تربوية في امليدان الى ضـــرورة ان تبادر وزارة التربية الى تعديل 
موعد اجازة منتصف العام الدراسي «اجازة الربيع» التي سبق ان حددتها في ٣٠ يناير وحتى ١٤ فبراير 

املقبلني.
  واوضحت املصادر ان هذا املوعد سيشجع الطالب على الغياب خالل العشرة ايام التالية التي تفصل 
بني نهاية اجازة الربيع وبدء اجازات االعياد الوطنية في ٢ فبراير واقترحت التنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي لتعديل موعد اجازة الربيع لتصبح ١٠ فبراير وحتى ٢٤ 
منه، لالستفادة من هذه االيام العشرة في الدراسة بدال من ان تضيع هباء ثم تلقي الوزارة باملسؤولية 

على الطالب واولياء امورهم وتعاقب االدارات ومديري العموم.
  وقـــال مدير احدى املدارس تدعو التربية الى االخذ مبقترحـــات العاملني في امليدان ملعاجلة ظاهرة 
غياب الطلبة قبل وبعد االجازات الرســـمية ومنها ترحيل جميع العطل التي تقع في منتصف االسبوع 
الى يوم االحد من االسبوع التالي، مستطردا: نعلم انه ليس من اختصاص الوزارة ولكن عليها التنسيق 

مع ديوان اخلدمة املدنية لتنفيذ ذلك. 

 الطلبة والطالبات أقبلوا على الدوام املدرسي في إحدى املدارس األجنبية  (قاسم باشا) طالب الثانوي: نحن أحوج إلى كل يوم دراسي 

 أولياء األمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم إلى املدرسة


