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جمعيـة الفـروانـيـة التعاونيــة
اإعالن عن عقد اجلمعية العمومية

واإجراء االنتخابات لل�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31

جمل�س االإدارة

بن�ء على كت�ب وزارة ال�شئون االجتم�عية والعمل املوؤرخ يف 2012/2/20 ب�ش�أن املوافقة على حتديد 

موعد يوم االثنني املوافق 2012/3/26 للجمعية العمومية ويوم الثالث�ء املوافق 2012/3/27 

لالنتخ�ب�ت.

العمر  من  الب�لغني  امل�ش�همني  ال�ش�دة  بدعوة  التع�ونية  الفروانية  جمعية  اإدارة  جمل�س  يت�شرف 

)21 ع�مً� ف�أكرث( يف ت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية وامل�ش�همني يف اجلمعية حتى 2011/12/31 

 2012/3/26 املوافق  االثنني  يوم  عقده  املقرر  الع�دية  العمـــومية  اجلمعـــيــة  اجتمــ�ع  حل�شــور 

يف  مت�م ال�ش�عة الرابعة والن�شف ع�شرًا يف مدر�شة املثنى االبتدائية بنني، ويف ح�لة عدم اكتم�ل 

�ش�عة لي�شبح ق�نونيً� بح�شور )25( ع�شوًا وذلك  يوؤجل االجتم�ع ملدة ن�شف  الق�نوين  الن�ش�ب 

ملن�ق�شة جدول االأعم�ل الت�يل :

1( من�ق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2011/12/31 وامل�ش�دقة عليه.

اخلت�مية  واحل�ش�ب�ت  العمومية  امليزانية  على  والت�شديق  احل�ش�ب�ت  مراقب  تقرير  من�ق�شة   )2

لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2011/12/31.

3( تعيني مراقب ح�ش�ب�ت للع�م امل�يل املنتهي يف 2012/12/31 وحتديد اأتع�به.

ب�أن  علمً�  ع�شويتهم،  مدة  انتهت  الذين  من  بدال  االإدارة  ملجل�س  جدد  اأع�ش�ء  ثالثة  انتخ�ب   )4

االنتخ�بــ�ت �شـوف تبداأ يف مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة من م�ش�ء يوم الثالثاء املوافق 2012/3/27 

يف مدر�شة املثنى االبتدائية بنني وملدة )3( �ش�ع�ت.

مالحظــات

1( يجب على كل ع�شو اح�ش�ر البط�قة املدنية اال�شلية ولن تعتمد �شورة عنه� اأو اح�ش�ر �شه�دة 

ملن يهمه االأمر من املعلوم�ت املدنية.

2( على ال�ش�دة امل�ش�همني وغري امل�شتكملني مللف�تهم �شرورة مراجعة االدارة خالل الدوام الر�شمي 

ال�شتكم�ل امللف�ت.

االدارة  مراجعة  عليهم  الربيد  طريق  عن  امليزانية  كتيب  ي�شلهم  مل  الذين  امل�ش�همني  على   )3

ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

واللـه ويل التوفيق ،،،

منى الصالل متوسطة املشاركني في املؤمتر

ام���س األول  افتتح مس���اء 
املعرض الفني للبرامج التدريبية 
ملعلمي ومعلمات التربية الفنية 
في وزارة التربية، في اجلمعية 
التش���كيلية،  الكويتية للفنون 
حت���ت رعاية الوكيل املس���اعد 
للتعليم العام منى اللوغاني. من 
جانبها، أشارت الوكيلة املساعدة 
للتعليم العام بوزارة التربية منى 
اللوغان���ي الى ان هذه املعارض 
تعمل على تطوير طاقات التعليم 
في الوزارة. وقالت خالل االفتتاح: 
هذا املعرض يعتبر نتاج دورات 
تدريبية فني���ة أعدها التوجيه 
الفني لهم والهدف منها االرتقاء 
املدارس  بأداء معلمي ومعلمات 
باإلضافة ال���ى االرتقاء باحلس 

الفني للطلبة والطالبات.
كما ش���كرت بدورها كل من 
ساهم في اعداد هذه الدورات وهذا 
املعرض اجلميل، متمنية استمرار 
هذه الدورات ملا لها من انطباع 

جميل للمعلمني واملعلمات.
لميس بالل  ٭

اعلن رئيس اللجنة التنظيمية 
للمؤمتر الدولي اخلاص بتجربة 
»ريجيو امييليا« د.علي اجلعفر 
ان وفدا تربويا كويتيا من مرحلة 
ري����اض األطفال س����يزور مدينة 
ريجيو امييليا االيطالية للمشاركة 
في مؤمتر الطفولة الدولي. وقال 
ل����� »كون����ا« ان املؤمتر  اجلعفر 
الدولي اخل����اص بتجربة ريجيو 
امييليا التربوية ألطفال احلضانة 
ومرحلة رياض االطفال الذي تنظمه 
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية يختتم اعماله اليوم. وأشار 
الى انه مت االتفاق مع الوفد االيطالي 
للقاء الوفد الكويتي في ابريل املقبل 
لاللتحاق بدورة تدريبية مكثفة عن 
االسلوب اخلاص مبدينة ريجيو 
امييليا واالط����الع على جتربتها 
عن كثب. وأضاف ان بلدية مدينة 
ريجيو امييليا تنظم عدة دورات 
خالل السنة ولكن ما مييز دورة 
ابريل انها من ال����دورات الدولية 
العامة التي يشارك فيها دارسون 

من كل أنحاء العالم.

معرض وزارة التربية 
في اجلمعية الكويتية 

للفنون التشكيلية

اجلعفر يعلن مشاركة 
الكويت في مؤمتر 

الطفولة الدولي بإيطاليا

إجراءات جديدة في مقابالت الوظائف 
اإلشرافية بـ »التربية«

الصالل: ضرورة االلتزام بالسلوك والتعامل
مع الطبيعة من منطلق االستخالف في األرض

أكدت مصادر تربوية ل� »األنباء« أن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف 
شدد في تعليمات مباشرة للوكالء املعنيني على 
ضرورة إعادة النظر في آلية املقابالت الشخصية 
للمعلمني املرشحني للوظائف اإلشرافية، وطلب 
منهم بوضوح تالفي األخطاء والعيوب احلالية 

التي يشتكي منها املعلمون كل عام.
مؤك����دا أن الوزارة ال تقب����ل على اإلطالق 
تعريض املعلم����ني األفاضل ألي موقف ميس 
حقوقهم او كراماتهم بس����وء، خاصة في هذه 
املقابالت الش����خصية التي يرى كثيرون انها 
خرجت عن وظيفتها األساسية ودورها احلقيقي 
وحتولت إلى وسيلة لضياع حقوق املعلمني 
في الترقية ووسيلة لهدر كراماتهم حيث يتم 
فيها طرح أسئلة خيالية وافتراضية وتعجيزية 

وبصورة ساخرة بحجة قياس مدى حتمل املعلم 
املرشح، كما انها مفتوحة على كل االحتماالت وال 
يحدد فيها ما الذي ينبغي على املعلم معرفته 
واالس����تعداد له، مما يجعل مثل هذه اللجان 

مصدر إحباط وتدمير للعملية التعليمية.
كما أكدت املصادر ان هناك توجها حقيقيا 
لدى قياديي وزارة التربية إلصالح هذا الوضع 
حرصا على حقوق املعلمني وحفظا لكراماتهم 
وحماية للعملي����ة التعليمية، إذ ان مثل هذه 
املمارسات اخلاطئة حتبط املعلمني وتؤدي إلى 
عزوف أهل الكفاءة منهم وابتعادهم عن املناصب 
اإلش����رافية، ما يفس����ح املجال فقط ألصحاب 
الواس����طات وهم في الغالب من غير األكفاء 
الذين يتسببون في تدمير التعليم واإلساءة 

للنظام التربوي.

أكدت مدير منطق���ة حولي التعليمية منى 
الصالل ضرورة جعل مدارسنا خضراء ألن البيئة 
هي كل ما يحيط باالنسان من موجودات كاملاء 
والهواء والكائنات احلية واجلمادات، وهي املجال 
الذي ميارس فيه االنس���ان حياته ونشاطاته 
املختلفة. وللبيئة نظام دقيق متوازن صنعه 
خالق عظيم ولكن جاءت يد االنس���ان لتعبث 
بكل جميل في البيئة وتهدد االخضر واليابس 

فكان ذلك الشبح املدمر وهو التلوث.
واشارت الى ان مظاهر التلوث متعددة منها 
ثاني اكسيد الكربون الناجت عن الكميات الهائلة 
من الوقود التي حترقها املنش���آت الصناعية 
ومحطات الوقود ومحركات االحتراق الداخلة 
في وسائل النقل واملواصالت والتي ينجم عنها 
ثاني اكسيد الكربون وأول اكسيد الكربون الذي 

يضر باجلهاز التنفسي.
جاءت كلمتها خالل مؤمتر »حزامك امانك« 
حلملة السالمة املرورية، والذي اقيم مبدرسة 
صالح الدين بالتعاون مع مجموعة الس���اير 

وشركة نفط الكويت ووزارة التربية.
وأوضح���ت ان املجتم���ع بجميع فئاته من 
مؤسس���ات حكومية وخاصة عليهم مواجهة 
هذه املشكلة بااللتزام في السلوك والتعامل مع 
الطبيعة من حولنا من منطلق االستخالف في 

األرض إلعمارها.
ودع���ت اجلميع إلى احل���رص على نظافة 
املكان الذي يعيش���ون فيه، سواء أكان البيت 
أو العمل او املؤسسات ألن النظافة أساس كل 
تقدم ورقي، وعن���وان احلضارة، ومظهر من 

مظاهر اإلميان.
واحلرص على زراعة ما حوله، من فراغات 
بالزهور وغيرها، وتزيني بيوتهم وما حولها 
باألشجار والنباتات، وتعليم األبناء احملافظة 
على األشجار والزهور والنباتات املوجودة في 
األماكن العامة واخلاصة، مع توعيتهم بأهمية 
زراعة األشجار والزهور في حديقة املنزل أو 

داخل املدرس���ة، ليتذوقوا اجلمال ويحرصوا 
عليه.

كما أكد مدير قطاع اخلدمة ملجموعة الساير 
ابراهيم الفوزان انه انطالقا من مس���ؤوليتنا 
االجتماعية وبعد 3 سنوات من إطالق مجموعة 
الساير ملسابقة بيئية سنوية تستهدف أبناءنا 
الطلبة لزيادة وعيهم البيئي وتعريفهم بحجم 
مس���ؤولياتهم البيئية في املس���تقبل، ارتأت 
مجموعة الس���اير ان تس���لط الضوء في هذا 
الع���ام على ظاهرة وآفة حتصد مئات األرواح 
من أبنائنا وبناتنا نتيجة السرعة الزائدة وعدم 
االلتزام بقواعد السالمة املرورية ففي النصف 
األول من العام الس���ابق بلغت وفيات حوادث 
املرور 242 حالة مقارنة مع 186 حالة في الفترة 
نفس���ها من العام 2010، ما يجعل الكويت من 
أكثر دول العالم في حوادث املرور مقارنة مع 

عدد السكان واملساحة.
وألقى د.إبراهيم املهدي محاضرة عن ضرورة 
وضع حزام األمان، وأقيمت ورشة عمل شاهد 
فيها الطالب أجهزة داخل السيارة تشجع على 

وضع حزام األمان.
وبدراسة حتليلية حلوادث املرور في الكويت 
وبالنظر للفئات العمرية لوحظ ان الشباب هم 

األكثر عرضة للحوادث.
كذلك تثبت اإلحصائيات ان 63% من حاالت 
الوفاة الناجمة عن احلوادث املرورية لم يكن 
ضحاياها يربطون أحزمة األمان، من هناك كان 

شعار حملتنا هو »حزامك.. أمانك«.
وم���ن هناك كانت نقطة االلتقاء مع كل من 
شركة نفط الكويت »مبا لديها من أجهزة وكوادر 
عملت لسنني في مجال التوعية املرورية وتثقيف 
املجتمع مبفهوم القيادة الدفاعية« ومنطقة حولي 
التعليمية بشغفها وترحيبها بأي مبادرة تعود 
بالنفع على أبنائنا جيل املستقبل ليكون سليما 
معافى وليؤدي دوره في بناء مستقبل واعد.
ندى أبو نصر  ٭

اجلمعية قدمت مذكرة قانونية فندت فيها مغالطات الديوان في شأن كادر املعلمني

»املعلمني« طالبت احلجرف بتسريع جهود صرف الكادر

العتيبي: لن نقبل املساس بحقوق املعلمني والقانون
واضح و»الديوان« جهة تنفيذ وليس لتفسير القانون

طمأن رئيس جمعية املعلمني 
العتيبي جم���وع املعلمني  متعب 
واملعلمات حول حقوقهم وامتيازاتهم 
املالي���ة التي نص عليه���ا قانون 
2011/28 »كادر املعلمني اجلديد«، 

مؤكدا أنها محفوظة ولن متس.
وق���ال في تصري���ح خاص ل� 
»األنب���اء« اننا لن نقبل املس���اس 
بدينار واح���د من حقوق املعلمني 

املشروعة، وأضاف أن القانون وضع 
من قبل مستشارين مبجلس األمة 
وباشراف مباشر من رئيس مجلس 
األمة النائب أحمد السعدون حينها، 
رافضا في الوقت نفسه ما جاء في 
مذكرة ديوان اخلدمة املدنية في ردها 
على استفس���ارات وزارة التربية 
حول بنود ال���كادر اجلديد والذي 
نش���رته األنباء كامال يوم أمس. 

وشدد العتيبي على تأكيد التزام 
جمعية املعلمني بدفاعها عن حقوق 
املعلمني قائال إننا بذلنا جهودا كبيرة 
ألكثر من عام م���ن أجل اعداد هذا 
القانون، وال نقبل أن يعيد ديوان 
اخلدمة املدنية تفس���ير بنود هذا 
القانون مبا يضيع حقوق املعلمني 
ويجعلهم في حيرة وقلق ويسيء 
للعملية التعليمية. مشيرا الى أن 

املعلمني الي���وم يعانون حالة من 
االحباط بسبب تفسيرات ديوان 
اخلدم���ة املدنية ويش���عرون بأن 
حقوقه���م مهددة باخلط���ر، وهذا 
بالتأكيد يسيء للعملية التعليمية 
وللمعلمني وملستقبل أبناء الكويت. 
وأك���د أن القانون واضح واملذكرة 
التفسيرية للقانون واضحة أيضا 
وفيها تأكيد على أن الهدف من هذه 

االمتيازات اجلديدة أن تكون حافزا 
ودافعا للمعلمني من أجل تطوير 
أبناء  التربوي���ة وخدمة  العملية 
الكويت ولي���س كما يفعل ديوان 
اخلدمة اآلن باعادة تفسير القانون 
بطريقة حتبط املعلمني وجتعل مهنة 
التعليم طاردة، خاصة أن ديوان 
اخلدمة املدنية هو جهة منفذة وليس 

جهة تفسير للقانون.

طالبت جمعية املعلمني وزير 
التربي���ة ووزي���ر التعليم العالي 
د.نايف احلجرف باستكمال جهوده 
في االستعجال بصرف كادر املعلمني 
وضرورة احملافظة على مكتسبات 
املعلم���ني وحقوقه���م وتعزيزها، 
ووض���ع ذل���ك ضم���ن أولويات 
اهتماماته الى جانب املطالبة بإعادة 
النظر في آلية الوظائف اإلشرافية 
وفي القرار رق���م 1 من خالل دمج 
عطل املناسبات الوطنية مع إجازة 
نصف السنة الدراسية وتفعيل قرار 
القسم اإلداري باملدارس، وأن يكون 
للجمعية حضورها ومشاركتها في 
مجلس وكالء وزارة التربية ومجلس 
مدراء عموم املناطق واللجان املعنية 
بالقضايا التربوية، وفي صنع القرار 
التربوي كونها متثل رأي أهل امليدان 
ولس���ان حال املعلمني واملعلمات 

واإلدارات املدرسية.
جاء ذل���ك خالل اللق���اء الذي 
جمع الوزي���ر د.احلجرف مبكتبه 
ف���ي وزارة التربي���ة صباح أمس 
العتيبي  برئيس اجلمعية متعب 
وأعضاء مجلس اإلدارة د.جاس���م 
اجلاسم وخالد األنصاري وسعود 
البراك ومطيع  العازمي ود.ب���در 
العجمي والذي مت خالله استعراض 
وتبادل الرأي في العديد من القضايا 

واملسائل التربوية.
وأبدى رئيس اجلمعية متعب 
العتيبي ارتياحه ملا جاء في اللقاء 
وما مت فيه من استعراض ومناقشة 
لقضايا جوهرية خاصة فيما يتعلق 

األمير ونشر في اجلريدة الرسمية 
في 18 ديسمبر املاضي.

وذكر العتيبي أن مجلس إدارة 
اجلمعية عبر للوزير د.احلجرف 
عن أسفه وامتعاضه ملوقف ديوان 
اخلدم���ة املدني���ة املثي���ر للجدل 
واالس���تغراب وم���ن محاوالت���ه 
االنتقاص من املكتسبات املمنوحة 
وسط جملة من التناقضات التي 
ال تتواف���ق مع ما جاء في القانون 
وبنوده، وان اجلمعية بصدد مقابلة 
رئيس ديوان اخلدمة عبدالعزيز 
الزب���ن الي���وم اخلمي���س لتقدمي 
املذك���رة القانوني���ة التي توضح 
وتفند كل ردود الديوان في إطار 
قانوني، كم���ا أن اجلمعية بصدد 
مقابلة رئي���س اللجنة التعليمية 
في مجلس األمة د.جمعان احلربش 
الى جان���ب مقابلة رئيس مجلس 
األمة أحمد السعدون ومقابلة وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة شعيب 
املويزري لعرض القضية واملطالبة 
ال���وزارات  الت���زام كل  بضرورة 
واجلهات املعنية بتطبيق القوانني 
الصادرة من املجلس. وأضاف أن 
وفد اجلمعية قدم مذكرة حدد من 
خاللها مجاالت التعاون املنشودة 
بني اجلمعي���ة والوزارة، وحرص 
التعاون والشراكة  اجلمعية على 
الوزير احلجرف وكل قيادات  مع 
الوزارة لتطوير العملية التربوية 
والتعليمية وللمس���اهمة في حل 
التي تعرقل مس���اعي  القضاي���ا 

التطوير والبناء.

بكادر املعلمني واملطالبة بس���رعة 
صرفه في أقرب وقت ممكن، مشيرا 
الى أن مجلس إدارة اجلمعية قدم 
للوزير احلجرف مذكرة قانونية 
تفند كل م���ا ورد في ردود ديوان 
اخلدمة املدنية للوزارة من مغالطات 

وتناقضات في بنود الكادر وآلية 
تنفيذه وفقا ملا جاء في القانون رقم 
28 لسنة 2011 الذي أقره مجلس األمة 
بشأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء 
الهيئة التعليمية الكويتيني ومتت 
املصادقة عليه من صاحب السمو 

وزير التربية يتوسط رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية املعلمني

خالل مؤمتر »حزامك أمانك« في مدرسة صالح الدين

وزير التربية استقبل السفير البريطاني
استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف صباح امس السفير البريطاني لدى 

البالد مع املدير العام للمجلس الثقافي البريطاني اندرو جالس حيث قدما للحجرف التهنئة مبناسبة 
توليه املنصب اجلديد، ومت خالل اللقاء بحث األمور التعليمية واألكادميية بني الدولتني. كما استقبل 

د.احلجرف، نائب رئيس الشؤون األكادميية ومدير مركز الدراسات الدولية في جامعة ميزوري 
سانت لويس د.جول وذلك للتحدث عن أطر التعاون بني جامعة اخلليج وجامعة ميزوري.


