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تأكيداً ملا نشرته »األنباء« أمس األول.. وميرزا مراقباً لشؤون مجلس األمة في مكتب الوزير

احلجرف يصدر قرارات التدوير في » التربية«.. والوكالء فوجئوا بالتوقيت
نفسه ابدوا موافقتهم وقبولهم 
للق����رار، النه كم����ا يرون ان 
الوزي����ر »ادرى« مبصلح����ة 
ال����وزارة، ولكنه����م طرحوا 
تساؤال عن الدوافع التي ادت 
احلجرف الى اصدار هذا القرار 
في ظل حكومة انتقالية تنتظر 
مصيرها بعد انتخابات مجلس 
االمة املقبل، وفي الس����ياق، 
اصدر احلجرف قرارا بالغاء 
ندب سماح البخيت، وتكليف 
احمد مي����رزا للقيام باعمال 
مراقب شؤون مجلس االمة 

في مكتب الوزير.

محمود الموسوي  ٭

املالية، ومن����ى اللوغاني في 
قطاع التعليم اخلاص، وراضي 
الرشيدي في قطاعي االنشطة 
التربوية باالنابة،  والتنمية 
ومحمد الكن����دري في قطاع 

التعليم العام. 
واكدت املصادر ل�»األنباء« 
ان ق����رار الوزير كان مفاجئا 
لقيادي����ي »التربية«، حيث 
توقع����وا ان يتم االنتهاء من 
ملفات كثي����رة عالقة تتعلق 
بديوان الوزارة، واهل امليدان 
التربوي، وخصوصا ما يتعلق 
بقرار مجلس الوزراء باحالة 
من بلغ ال� 30 عاما خدمة الى 
التقاع����د، ولكنهم في الوقت 

للش����ؤون االدارية، فيما ظل 
الوكالء االخرون في اماكنهم 
وهم فه����د الغيص في قطاع 

املطيري باالضافة الى عمله 
القانونية،  وكيال للش����ؤون 
القيام باعمال الوكيل املساعد 

التخطيط واملعلومات دعيج 
الدعيج الذي كان يتولى قطاع 
الشؤون االدارية، وكلف د.بدر 

الى  التخطي����ط واملعلومات 
التربوية  البح����وث  قط����اع 
واملناهج، وحل مكانه في قطاع 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
في عددها الصادر امس االول، 
فقد اص����در وزي����ر التربية 
ووزير التعليم العالي د.نايف 
احلجرف صباح امس، قرارا 
يقضي باجراء تدوير جزئي 
في وزارة التربية بني الوكالء 
املساعدين. وحصلت »األنباء« 
على نسخة من قرارات التدوير 
واالنابة، حي����ث مت نقل بدر 
الفري����ح من قط����اع التعليم 
النوعي الى قطاع املنش����آت 
التربوية، وم.محمد الصايغ 
التربوية  من قطاع املنشآت 
الى قط����اع التعليم النوعي، 
ود.خالد الرش����يد من قطاع 

 دعيج الدعيجد.نايف احلجرف بدر الفريحمحمد الصايغ

اللجان أكملت استعداداتها.. وطلبة املعهد الديني أدوا اختبارهم األول وسط أجواء هادئة

75 ألف طالب وطالبة بالصفني العاشر
 واحلادي عشر يؤدون اختباراتهم اليوم

وذكر مدير املعهد الديني 
حس���ني احل���امت أن املعهد 
اللجان قبل  قام بتجهي���ز 
أيام،  االختبارات بثالث���ة 
وذلك في إطار استعدادات 
جلان االختبارات الستقبال 
الط���الب، مش���يرا إلى أن 
االختب���ارات حتت���اج إلى 
تركي���ز وأجواء مناس���بة 
تبعث الطمأنينة في نفس 

الطالب.
وأوضح أن جميع رؤساء 
أقسام املواد متعاونون مع 
الطلبة في ش���رح األسئلة 
الصعبة املتعلقة باالختبار، 
معربا عن ش���كره العميق 
لوزارة التربية على جهودها 
وحرصه���ا الدائ���م عل���ى 

الطلبة.
وفي السياق ذاته، قام 
ع���دد من قيادي���ي منطقة 
حولي التعليمية بجولة على 
عدد من جلان االختبارات 
للفت���رة الرابع���ة للع���ام 
الدراسي 2013/2012 ملرحلتي 
االبتدائية واملتوسطة، حيث 
اطمأن كل من مدير الشؤون 
االدارية جاس���م بو حمد، 
التعليمية  ومدير الشؤون 
ان���ور العنج���ري، ومدير 
االنشطة التربوية منصور 
الديحاني، على اس���تعداد 
الطلبة  املدارس الستقبال 
ونظافتها وسالمة التكييف 
املياه ومالحظات  وبرادات 
اللجنة،  ف���ي  املراقبني  كل 
والعالق���ات االنس���انية، 
املناس���ب  وتهيئ���ة اجلو 
للطلبة، باالضافة الى عملية 
تسلم وتسليم االمتحان في 

الطريقة الصحيحة.
أف���اد مدير  من جانبه، 
الش���ؤون االدارية جاس���م 

بوحمد بأنه البد من وجود 
مالحظات سواء على عملية 
تهيئ���ة اجلو املناس���ب او 
املس���ائل املتعلقة بأجهزة 
التكييف والصيانة، مؤكدا 
انه مت تقدمي هذه املالحظات 
جلهات االختصاص التخاذ 
الالزم بأسرع وقت ممكن، 
موضحا أن االستعدادات في 
املدارس التي متت زيارتها 

تسير على قدم وساق.
م���ن جهته، ق���ال مدير 
االنشطة التربوية منصور 
الديحاني انه مت تخصيص 
عدد م���ن م���دارس معينة 
لكل مس���ؤول في املنطقة 
لالطالع عن كثب على سير 
االختبارات، ورصد ومتابعة 
املالحظات ان وجدت، حيث 
انه وهلل احلمد ومن خالل 
زيارتي للمدارس املكلف بها 
كانت االمور تسير بانسيابية 
تام���ة في العم���ل، وجرت 
االختبارات في اجواء جيدة، 
ولم تكن هناك أي مالحظات 

سلبية تذكر.
من جانب���ه، ذكر مدير 
أنور  التعليمية  الش���ؤون 
العنجري ان األمور تسير 
بشكل جيد كما هو مخطط 
له، واالدارات وفرت كل ما 
هو مطلوب، حيث ان املؤشر 
لذلك ان���ه لم يكن هناك أي 
شكوى من الطالب أو أولياء 
أثناء  انه  األمور، مضيف���ا 
الزيارة يتم التأكد من الطالب 
والعاملني في املدرسة عن 
كل احتياجاته���م لتوفيرها 
لهم والوصول ملا يس���مى» 

باالختبار املريح«.

محمود الموسوي   ٭
 عادل الشنان

قد أمتت استعداداتها الستقبال 
املتقدم����ني ألداء االختبارات 
الي����وم، الفتة  الط����الب  من 
إلى ض����رورة توفير جميع 
الالزمة إلمتام عملية  السبل 
االختبارات بكل مرونة ويسر 

وفي جو من االطمئنان.
ودع���ت الوتي���د أولياء 
األمور إل���ى أهمية التركيز 
أبنائهم خصوصا في  على 
فت���رة االختبارات، وتهيئة 
األجواء املناسبة لهم للمذاكرة 
وتشجيعهم واحلرص على 
متابعته���م مب���ا يكفل لهم 
ظروفا دراس���ية مناس���بة 
حتقق له���م عوامل النجاح 
أولياء  والتفوق، مبينة أن 
األمور يتحملون جزءا من 
بأداء  املس���ؤولية اخلاصة 

الطلبة والطالبات.
وعلى صعيد متصل، دعت 
الوتيد الطلب���ة والطالبات 
املتقدمني لالختبارات النهائية 
إلى ب���ذل اجلهود والتركيز 
الفترة  في مذاكرتهم خالل 
املقبلة مبا يحقق لهم النجاح 
أنهم  إلى  والتفوق، الفت���ة 
النواة األساس���ية لتحقيق 
التنمية البشرية التي تساهم 
ف���ي بناء الوط���ن، متمنية 
للطلبة والطالبات التوفيق 
والنجاح ف���ي االختبارات 

النهائية املقبلة.
 من جانب آخر، أدى طلبة 
الدين���ي اختبارهم  املعهد 
األول وسط أجواء هادئة، 
حي���ث عبر ط���الب املعهد 
الدين���ي الذين أدوا اختبار 
مادة جتويد القرآن الكرمي 
الشفوي عبروا عن ارتياحهم 
الستعداد جلان االختبارات 
في وزارة التربية الستقبال 

الطلبة.

يتوجه الي���وم األربعاء 
طالب الصف العاشر والصف 
احلادي عشر البالغ عددهم 
إلى  75317 طالب���ا وطالبة 
جل���ان االختب���ارات ألداء 
الدراسية  الفترة  اختبارات 
الدراس���ي  الرابع���ة للعام 
2012/ 2013، حي���ث أك���دت 
التربية مرمي  وكيلة وزارة 
الوتيد أن جميع القطاعات 
واجلهات املعنية باالختبارات 
قد أكملت استعداداتها وهيأت 
املادية والبشرية  إمكاناتها 
لتوفير األجواء املثالية التي 
يستطيع الطلبة خاللها اداء 
اختباراتهم بيسر وسهولة، 
داعية املراقبني واملشرفني على 
اختبارات الطلبة والطالبات 
إلى بذل اجلهود وكل السبل 
إلمتام استعدادات استقبال 
أبنائنا وبناتن���ا املتقدمني 
لالختبارات، حيث مت اإليعاز 
لإلدارات املدرسية بتطبيق 
لوائح ونظ���م االمتحانات 
الدقة في محاضر  وحتري 
الغش في ح���ال ضبط أي 
حالة بحيث يكون احملضر 
مستوفيا للشروط ومن دون 

اإلخالل بالنظم واللوائح.
وذكرت الوتيد أن طالب 
الصف العاشر ويبلغ إجمالي 
عددهم 39675 طالبا وطالبة، 
وطالب الصف احلادي عشر 
وعددهم 35642 طالبا وطالبة، 
بلغ إجمالي عدد طلبة القسم 
العلمي من اجلنسني 18440 
طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي 
عدد طلبة القسم األدبي من 
اجلنسني 17202 طالبا وطالبة 
يتقدم���ون اليوم إلى جلان 
االختبارات في كل املناطق 

التعليمية.
وأكدت أن جلان االختبارات 

مرمي الوتيد

برعاية شركة املشروعات السياحية

انطالق أنشطة نادي قادة املستقبل الصيفي

املهمة في مجتمعنا وحتديدا 
األطفال، متمنيا أن يقدم النادي 
الفائدة املرجوة منه وحتقيق 

أهدافه بنجاح.
ويهدف نادي قادة املستقبل 
ال����ذي احتضنت����ه ش����ركة 
إلى  الس����ياحية  املشروعات 
تنمية مهارات وقدرات األطفال 
املش����اركني وصقل مواهبهم 
العلمي����ة والفنية واحلرفية 
والثقافية، وتعزيز قدراتهم 

وإثراء عقوله����م وتدريبهم 
عل����ى االس����تقالل واالعتماد 
الى  النف����س باإلضافة  على 
تعليم فنون السباحة، حيث 
يتم تدريبهم على السباحة 
على اي����دي طاقم متخصص 
م����ن املش����رفني واملتنفذين 
املتخصصني في فنون السباحة 
لقضاء أوقات فراغهم بشكل 
علمي ومفي����د خالل العطلة 

الصيفية.

لشركة فيوتشر اميدج للدعاية 
واإلعالن محمد حمدي، واألطفال 

املشاركون بالنادي.
وق����ال الب����در إن رعاية 
مثل هذه األنش����طة التربوية 
والترفيهي����ة تأت����ي حتقيقا 
ألهداف الش����ركة الرامية إلى 
تق����دمي اخلدم����ات املختلفة 
للمجتمع الكويتي وأبنائه وكل 
من يقيم على أرض الكويت 
وتقديرا ملكانة تلك الشريحة 

انطلق����ت أنش����طة نادي 
قادة املستقبل برعاية شركة 
املشروعات السياحية والذي 
تنظمه شركة فيوتشر اميدج 
للدعاية واإلعالن مبقر مبنى 
شركة املشروعات السياحية 

الرئيسي بالشويخ.
وحض����ر االفتتاح رئيس 
قسم العالقات العامة واإلعالم 
بشركة املشروعات السياحية 
صقر البدر واملدير التنفيذي 

»األحمدي التعليمية« تكرم املوهوبني 
من موجهي اخلدمة االجتماعية والنفسية

الغيص: صرف مكافآت الطلبة املشاركني
في أوبريت »كويت أمانة«

املاجدي: »اقرأ وخلص«   لتطوير مهارات املعلم

برعاية وحضور مدير ادارة 
االنش����طة التربوي����ة مبنطقة 
االحمدي التعليمية د ماجد العلي 
وبإش����راف وتنظيم وحضور 
مراقبة اخلدم����ات االجتماعية 
والنفس����ية مبنطقة االحمدي 
التعليمي����ة بيبي رمضان اقيم 
حفل تكرمي للمبدعني واملوهوبني 
من موجهي وموجهات اخلدمة 
االجتماعية والنفسية وكذلك 
االخصائي����ون االجتماعي����ون 
والنفس����يون املميزون خالل 
املوس����م الثقافى التاسع عشر 
التربوي للعام الدراسي 2012-

2013م.
من جانبه عبر د. ماجد العلي 
مدير ادارة االنشطة التربوية 
خالل كلمة القاها على املكرمني 
واملكرمات عن شكره وتقديره 
للجهود املميزة واملبدعة التي 
بذلت في املوسم الثقافي التاسع 
عش����ر من مراقب����ة اخلدمات 
االجتماعية والنفس����ية بيبي 
رمضان وم����ن جميع املكرمني 
املكرمات. واكدت بيبي رمضان 

والبحوث التربوية التي اقيمت 
خالل املوسم واختتمنا املوسم 
التاسع عشر باحلفل اخلتامي 
»مبواهبنا نبنيها« واظهر احلفل 
االبداع والتميز ليس من الطالب 
فقط ولكن من جميع املكرمني 

واملكرمات.

ان جميع املكرمني واملكرمات بذلوا 
جهودا مميزة ومبدعة خالل العام 
الدراس����ي احلالي وخاصة في 
املوسم الثقافي التاسع عشر فكان 
لهم دور كبير منذ بدء انطالقة 
املوسم في اكتشاف واستثمار 
وتنمي����ة املواه����ب الطالبي����ة 
وظهرت هذه املواهب الطالبية 
واالبداعات خالل املعرض الفني 
املميز واملبدع الذي اقيم خالل 
املوسم وايضا ظهرت املواهب 
من خالل الندوات واحملاضرات 

أعلن الوكيل املساعد للشؤون املالية فهد الغيص 
عن صرف مكافآت الطلبة املشاركني في اوبريت 
»كويت أمانة«، الفتا الى ضرورة مراجعة صالة 
املراجعني التابعة لإلدارة املالية مببنى رقم 2 في 

مقر وزارة التربية.
وأوضح الغيص ان موع����د مراجعة الطلبة 
املشاركني التابعني ملنطقتي العاصمة واجلهراء 
س����يكون اخلميس املقبل وان الطلبة املشاركني 
التابعني ملنطقتي حولي ومبارك الكبير ستكون 

 أقام توجيه اللغة العربية في التعليم اخلاص 
يوما لعرض ومناقش����ة مشروع »اقرأ وخلص« 
للمعلمني واملعلمات برعاية وحضور مدير التعليم 
اخلاص محمد الداحس وحتت إش����راف وتنفيذ 
املوجهة مها املاجدي وبحضور نائب املوجهة األولى 
عبدالفتاح محمود واملوجهني واملعلمني املشاركني 
ورؤساء األقسام واملدارس املدعوة، حيث عرض 
املعلمون واملعلمات تلخيصا للكتب التي مت قراءتها 
من قبلهم ثم ناقشت مها املاجدي املشاركني فيما 
مت عرضه، وكذلك اث����رى املوجهون واملوجهات 

واحلضور املناقشة بأسئلة متنوعة.
وقالت املاجدي ان هذا املشروع يهدف الى تنمية 
وتطوير مهارات املعلمني وحتفيزهم على االطالع 

مراجعتهم األحد 23 اجلاري، في حني ان الطلبة 
املشاركني التابعني ملنطقتي الفروانية واألحمدي 

ستكون مراجعتهم الوزارة االثنني 24 اجلاري.
وأشار الغيص إلى ضرورة إحضار البطاقة 
املدنية األصلية لألب واالبن في حال تسلم ولي 
األمر مب����ا أن اجلائزة تس����لم لصاحب العالقة، 
وإحضار ش����هادة ميالد الطالب في حال تس����لم 

ولي األمر »األم«.
عادل الشنان  ٭

والقراءة وحثهم على مواكبة التطور في مجال 
الدراسات العلمية والتربوية باالضافة الى تفعيل 
املشاركة واحلوار من خالل الطالقة اللغوية وقد 
استعرض املعلمون واملعلمات ما في بطون الكتب 
التي عملوا على تلخيصها ومتت مناقشتها وربط 
ما قدم باملادة وطبيعتها وشخصية املعلم الوالد 
املسؤول عن رعيته.  وعلى هامش الفعالية تقدم 
مدير االدارة العامة للتعليم اخلاص محمد الداحس 
بالشكر لتوجيه اللغة العربية، راجيا تقدمي مثل 
هذه الفعاليات التي تخدم العملية التربوية كما 

مت تكرمي املشاركني واملشاركات. 
 ٭ عادل الشنان 
 ٭

د ماجد العلي وبيبي رمضان يكرمان سهام اسماعيل املوجهة الفنية للخدمة االجتماعية

د ماجد العلي يكرم بيبي رمضان 

خالد الرشيد

صقر البدر ومحمد حمدي يقصان شريط االفتتاح صقر البدر ومحمد حمدي مع اللجنة املنظمة واملشاركني
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واجلهات املعنية 
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استعداداتها
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