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حضت مديري وموجهي املرحلة املتوسطة على التعاون إلنجاح املشروع

منى الصالل« :املربع اإللكتروني»
في «األحمدي التعليمية»
| كتب تركي المغامس |

ال � �ت � �ق� ��ت م � ��دي � ��ر ع � � ��ام م �ن �ط �ق��ة
االح� � � �م � � ��دي ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة م �ن��ى
ال� � �ص � ��الل ب � �م� ��دي� ��ري وم ��وج� �ه ��ي
امل��رح �ل��ة امل �ت��وس �ط��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
االح � �م� ��دي ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل �ح �ث �ه��م
على التعاون مع مبادرة املربع
االل�ك�ت��رون��ي (ط��ال��ب) وتفعيلها
ف � � ��ي م� � ��دارس � � �ه� � ��م ل� � �ك � ��ي ت �ح �ق ��ق
االهداف املنشودة منها.
وق ��ال ��ت ال� �ص ��الل ف ��ي ك�ل�م�ت�ه��ا
خ��الل ال�ل�ق��اء ال��ذي ت��م ام��س «إن
ذلك يأتي ايمانا منا بالطاقات
ال �ت��رب��وي��ة ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى ال�ت�ق��دم
والتطور ولذلك هذا االمر يصب
ف ��ي م �ص �ل �ح��ة امل �ع �ل��م ف ��ي ب ��ادئ
االمر ،ففي كثير من االجتماعات
ال � �ت ��ي ي� �ط ��ال ��ب ب� �ه ��ا ول � ��ي االم� ��ر
ي � �ك� ��ون ح � �ض� ��وره ض �ع �ي �ف��ا وان
ق �ل �ن��ا ح �ف��ال ت �ج��ده��م ي �ح �ض��رون
ب� �ك� �ث ��اف ��ة ،والس� �ت� �ش� �ع ��ارن ��ا ذل ��ك
ظ� �ه ��رت م� � �ب � ��ادرة ش ��رك ��ة م �ط��ور
وهي مبادرة املربع االلكتروني
(طالب)».
وأوضحت أن «منطقة حولي
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ك ��ان ��ت أول م�ن�ط�ق��ة
ت� �ط� �ب ��ق ه� � � ��ذا امل� � � �ش � � ��روع وب� �ع ��د
س �ن �ت ��ني م� ��ن ال �ت �ط �ب �ي��ق اس �ت �ق��ر

الصالل متحدثة في اللقاء

رأي ال � ��وزارة ع�ل�ي��ه وب� ��ارك ه��ذه
ال �خ �ط��وة وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووك�ي��ل
ال � � � � � � ��وزارة وال � ��وك� � �ي � ��ل امل� �س ��اع ��د
ل� �ش ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام ول��ذل��ك
ك��ان ه��ذا ال �ل �ق��اء ال �ي��وم لتطبيق
امل��رب��ع االل �ك �ت��رون��ي ف��ي م�ن�ط�ق��ة
االحمدي التعليمية».

الحرس الوطني يطمئن على أحد منتسبيه
بعد تعرضه لحادث دهس

الرفاعي في زيارة وكيل ضابط غنيم عبدالله

زار قائد التعليم العسكري في الحرس الوطني اللواء الركن
مهندس ه��اش��م ع �ب��دال��رزاق ال��رف��اع��ي ،نيابة ع��ن وك�ي��ل الحرس
ال��وط �ن��ي ال �ف��ري��ق ن��اص��ر ع �ب��دال �ل��ه ال ��دع ��ي ،وك �ي��ل ض��اب��ط غنيم
عبدالله رميح ،ال��ذي يتلقى العالج في مستشفى ال��رازي ،جراء
إصابته في حادث دهس أثناء خروجه من جهة عمله بمعسكر
الصمود.
واطمأن الرفاعي الذي رافقه في الزيارة كل من ركن عمليات
وتدريب قيادة الشؤون العسكرية نادر شيهان حجيل ،ورئيس
فرع العالقات العامة في مديرية التوجيه املعنوي العقيد عادل
صالح الفريج ،على الوضع الصحي للمصاب ،ونقل له تحيات
القيادة العليا للحرس الوطني ،ودعواتهم له بالشفاء العاجل.
وأكد اللواء الرفاعي حرص القيادة العليا للحرس الوطني،
ممثلة ف��ي سمو الشيخ س��ال��م العلي رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني،
ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ،على رعاية
املنتسبني ووضع سالمتهم في بؤرة االهتمام .كما شد من أزره،
داعيا له بموفور الصحة والعافية ،ليعاود استئناف واجبه في
خدمة الوطن والحفاظ على أمنه.
من جهته ،شكر وكيل ضابط غنيم عبدالله رميح للوفد هذه
ال��زي��ارة ،ال�ت��ي رف�ع��ت كثيرا م��ن روح��ه املعنوية ،مثمنا اهتمام
قيادة الحرس الوطني بأبنائها ،مؤكدا ان هذه االصابة لن تنال
من عزيمته في خدمة الوطن الذي نفديه بأرواحنا.

قطع التيار الكهربائي
عن مركز خدمة مبارك الكبير ...األحد
أعلنت اإلدارة العامة ملراكز الخدمة بأنه سيتم قطع التيار
الكهربائي عن مركز خدمة مبارك الكبير بعد غد األحد اعتبارًا
م��ن ال�س��اع��ة ال �س��ادس��ة ص�ب��اح�ًاً وح�ت��ى ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
ظهرًاً ،وذلك بناء على االخطار الوارد من وزارة الكهرباء واملاء
وال �خ��اص بقطع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن منطقة م �ب��ارك الكبير
إلجراء أعمال الصيانة الالزمة للمحطة التي تغذي مركز خدمة
مبارك الكبير.
ودع��ت اإلدارة العامة ملراكز الخدمة مراجعي املركز التوجه
إلى املراكز األخرى القريبة إلنهاء معامالتهم خالل فترة انقطاع
الكهرباء.

(تصوير كرم ذياب)

واش� � � � � ��ارت ال � � ��ى ان «م �ن �ط �ق��ة
االحمدي التعليمية من املناطق
امل �ب��ادرة لتطبيق التكنولوجيا
ح � � �ي� � ��ث ان ل� � ��دي � � �ه� � ��م م � � �ش� � ��روع
ال �ك �ت��رون �ي��ا اط �ل �ع��ت ع �ل �ي��ه وه��و
مشروع حديث ولكنه ال يغنينا
ع� � ��ن ت� �ط� �ب� �ي ��ق م � � �ش� � ��روع امل� ��رب� ��ع

االلكتروني».
وب��دوره ،ق��ال صاحب مبادرة
امل� � � ��رب � � ��ع االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي م� ��دي� ��ر
امل� �ش ��روع امل �ه �ن��دس ع�ب��دال �ع��زي��ز
ال �ف��رح��ان «ان ال� �ي ��وم ه ��و ع�ص��ر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وع �ص��ر ال�ت�ع��اون
ل � �ل� ��رق� ��ي ب� �م� �س� �ت ��وى ال � �خ� ��دم� ��ات

املوجهون املشاركون في اللقاء

حضور نسائي

بوصفها راعيًا ماسيًا للحدث للعام الثالث

«مايكروسوفت» تشارك بمؤتمر ومعرض
الكويت الثالث لتكنولوجيا التعليم
ش��ارك��ت ش��رك��ة «م��اي�ك��روس��وف��ت»
ب�م��ؤت�م��ر وم �ع��رض ال �ك��وي��ت ال�ث��ال��ث
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت �ع �ل �ي��م ،ب��وص�ف�ه��ا
ً
ال��راع��ي امل��اس��ي ل �ل �ح��دث ،ف �ض��ال عن
ك ��ون �ه ��ا «ش� ��ري� ��ك ال �ت �ع �ل �ي ��م» ،ح�ي��ث
ت ��واج ��دت م��اي �ك��روس��وف��ت م ��ع أح��د
ش� � ��رك� � ��اء ال � �ع � �م� ��ل ،ل� �ت� �ق ��دي ��م ح� �ل ��ول
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ل� �ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م
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وأق � � �ي� � ��م ال � � �ح� � ��دث ت � �ح� ��ت رع� ��اي� ��ة
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي ب��ال��وك��ال��ة ال��دك�ت��ور
ن ��اي ��ف ال �ح �ج ��رف ،وب ��رئ ��اس ��ة وك�ي��ل
وزارة ال�ت��رب�ي��ة امل �س��اع��د للتخطيط
واملعلومات الدكتور خالد الرشيد.
وق � ��د م �ث �ل��ت وك� �ي ��ل وزارة ال �ت��ري �ب��ة
مريم الوتيد وزي��ر التربية بافتتاح
امل ��ؤت� �م ��ر وامل� � �ع � ��رض .وأل � �ق� ��ت ك�ل�م��ة
االفتتاح حيث قامت بإلقاء الضوء
على توجهات ال��وزارة وسياساتها
ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��أح ��دث اب �ت �ك ��ارات
التقنية التعليمية ،الهادفة لالرتقاء
بتجربة التعلم وادخال تطور جذري
على قطاع التعليم في الدولة.
وق ��ام م��دي��ر ت�ط��وي��ر األع �م��ال ل��دى
«م ��اي �ك ��روس ��وف ��ت ال� �ك ��وي ��ت» م�ح�م��د
ال �ت��ورة ،خ��الل واح ��دة م��ن الجلسات
الرئيسية للمؤتمر ،بتسليط الضوء
ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب� ��رن� ��ام� ��ج «ش� ��رك� ��اء
ال �ت �ع �ل �ي��م» ال � �خ� ��اص ال� � ��ذي أط �ل �ق �ت��ه
«مايكروسوفت» بالتعاون مع وزارة
التربية ،والتي تم توقيعها في العام
 ،2010واالنجازات التي تم تحقيقها
في إطار البرنامج على مدى سنتني.
وق��ال ال�ت��ورة ،مخاطبًا حشدًا من
كبار التنفيذيني وال��وك��الء والوكالء
امل�س��اع��دي��ن م��ن مختلف امل��ؤس�س��ات

التعليمية الكويتية أث�ن��اء الجلسة:
«ت �ح��رص (م��اي�ك��روس��وف��ت ال�ك��وي��ت)
على دع��م رؤي��ة الحكومة الكويتية
ووزارة ال �ت �ع �ل �ي ��م ع� �ب ��ر ال� �ش ��راك ��ة
االستراتيجية التي تجمعها معهم،
وتسعى دومًا للمساعدة في تحقيق
أهداف الحكومة في تنمية وتطوير
قطاع التعليم بالدولة».
ك �م ��ا ت� �ح ��دث ال � �ت � ��ورة ع� ��ن ال � ��دور
االي � �ج� ��اب� ��ي ال � � ��ذي ي �ل �ع �ب��ه ب��رن��ام��ج
«شركاء التعليم» بالتعاون مع وزارة
التربية ،وذلك باالستفادة من خبرة
 500م��درس هم مدربون احترافيون
ي�ق��دم��ون ال�ت��دري��ب وال�ت��وج�ي��ه ألكثر
من  5آالف مدرس ،ويقدمون التعليم
ع��ال��ي ال �ج ��ودة ألك �ث��ر م��ن  12ط��ال��ب
حتى اليوم.
وت ��أت ��ي رع ��اي ��ة «م��اي �ك��روس��وف��ت
الكويت» للحدث ،للسنة الثالثة على
التوالي ،تأكيدًا على عمق التزامها
بالتعليم ،ونجاح مقاربتها الهادفة
للمساعدة ف��ي ت��زوي��د جميع أطفال
دول ��ة ال�ك��وي��ت بمستوى متميز من
ال �ت �ع �ل �ي��م ب��االس �ت �ف��ادة م ��ن األدوات
التقنية كعامل رئيسي ف��ي تحقيق
التميز.
ي�ق��دم ب��رن��ام��ج «ش��رك��اء التعليم»
م �ن �ص��ة م �ث��ال �ي��ة ت �ت �ي��ح ل �ل �م��درس��ني
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن األدوات امل �ج��ان �ي��ة
ال�ت��ي توفرها لهم «مايكروسوفت»
في االرتقاء ببيئة التعليم والتعلم،
وتشارك املعارف وأفضل املمارسات
مع امل��درس��ني واملعلمني في مختلف
أنحاء العالم ،وفي مساعدة الطالب
ع �ل��ى االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن ام �ك��ان �ي��ات �ه��م
ب ��ال �ك ��ام ��ل ،وف � ��ي ت��أس �ي��س ه�ي�ك�ل�ي��ة
جمعيات
تجمع قادة املدارس ضمن
ٍ

افتتاح مدرسة باسم الكويت
لتعليم النازحني السوريني في لبنان

إشادة مجتمعية بنجاح تجربة
إطالق صافرات اإلنذار
أشادت العديد من هيئات ومؤسسات وأفراد املجتمع املدني
ب�ن�ج��اح ت�ج��رب��ة إط ��الق ص��اف��رات اإلن � ��ذار ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع امل��دن��ي ق�ب��ل أي ��ام ل�ل��وق��وف ع�ل��ى م ��دى ج�ه��وزي��ة
وكفاءة واستعداد صافرات اإلنذار في حاالت الطوارئ.
وأك ��دوا وض ��وح رس��ائ��ل التعليمات واإلرش � ��ادات املصاحبة
لنغمات إط��الق ص��اف��رات اإلن ��ذار ال�ت��ي تمت باللغتني العربية
واإلن �ك �ل �ي��زي��ة وت �ح �م��ل ك ��ل م �ن �ه��ا م ��دل ��والت خ��اص��ة ي�س�ت��وج��ب
مجموعة م��ن الوسائل والتدابير ال��واج��ب على امل��واط��ن القيام
وااللتزام بها بكل دقة ليضمن السالمة له وألسرته.
وذك ��ر ب�ي��ان ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة أم��س أن ن�ظ��ام ال�ت�ت��را وغيرها
من األنظمة اإللكترونية الحديثة التي تم اعتمادها وادخالها
الخدمة ضمن وسائل وتدابير الدفاع املدني تهدف إلى ضمان
أقصى درجات الحماية والوقاية وتحقيق املزيد من اإلجراءات
في كافة امل��راف��ق واملنشآت العامة والخاصة واألم��ن والسالمة
العامة وتذكير املواطنني واملقيمني بإرشادات وتعليمات أجهزة
الدفاع املدني والحماية املدنية والطوارئ.

ال � �ع� ��ام� ��ة وال م� �ف ��ر ام� ��ام � �ن� ��ا م��ن
ت �ط �ب �ي��ق ال �ت �ع �ل �ي��م االل �ك �ت ��رون ��ي
وهذا هو قدر العالم» ،الفتا إلى
أن «م �ش��روع امل��رب��ع االل�ك�ت��رون��ي
ل� ��ن ي �ن �ج��ح اال ب� �ت� �ع ��اون امل �ع �ل��م
واقتناعه باملشروع النه سيكون
ال�ح�ل�ق��ة االه ��م وال��رك �ي��زة االب ��رز
في تفعيل هذا البرنامج».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال رئ �ي��س ق�س��م
ال� �ح ��اس ��وب ف� ��ي ث ��ان ��وي ��ة اح �م��د
ال��رب �ع��ي ،اح �م��د ال �ح �س �ي �ن��ي «ان
امل��رب��ع االل �ك �ت��رون��ي ي��رب��ط ارب��ع
ج � �ه� ��ات ه � ��ي امل� �ع� �ل ��م وال� �ط ��ال ��ب
وول� � � ��ي االم� � � ��ر وامل � � ��درس � � ��ة وم ��ن
م �م �ي��زات ه ��ذا امل� �ش ��روع ه ��و ان��ه
ي�ع�م��ل م��ن اي ج�ه��از وف�ي��ه ام��ور
ع��ام��ة وام� ��ور خ��اص��ة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وامل �ت �ع �ل��م وم� ��ن ي��رت �ب��ط ب �ه �م��ا»،
مبينا ان «ه��ذا البرنامج يهدف
اي � �ض ��ا ال � ��ى ت �خ �ف �ي��ف ال �ح �ق �ي �ب��ة
املدرسية».
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى ان � � ��ه «م � � ��ن خ ��الل
ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ي �س �ت �ط �ي��ع ول��ي
االم� � ��ر ان ي �ط �ل��ع ع �ل ��ى م �س �ت��وى
اب �ن��ه ودروس� � ��ه وواج� �ب ��ات ��ه ك�م��ا
ان ال �ب��رن��ام��ج ي ��زي ��د م ��ن ك �ف��اء ة
امل�ع�ل��م ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع االع �ب��اء
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وك� ��ذل� ��ك ي �س �ت �ط �ي��ع
مدير املدرسة متابعة املعلمني».

مدرسة الكويت

ك��ون��ا -افتتحت أم��س م��درس��ة أطلق عليها اس��م الكويت لتعليم
النازحني السوريني في منطقة عكار شمال لبنان.
وع �ب��ر ال�ط�ل�ب��ة ال �ن��ازح��ون وذووه� ��م ع��ن ش �ك��ره��م ال �ك��وي��ت أم �ي��را
وحكومة وشعبا على وقفتهم الصادقة تجاه أشقائهم السوريني.
وأكدوا ان مواقف الكويت تجاه اخوانهم في سورية ستبقى في
الذاكرة وفي القلب ولن ينساها الشعب السوري إلى ابد االبدين.
من جانبه اشاد رئيس جمعية التربية اإلسالمية الشيخ غسان
حبلص بجهود الكويت وشعبها ف��ي مساعدة ال�ن��ازح��ني وتقديم
العون لهم ،ولفت إلى ان الجمعيات واملؤسسات الخيرية الكويتية
م��ن أك �ث��ر ال��داع �م��ني ل �ل �ن��ازح��ني ال �س��وري��ني وت �ق��وم ب� ��دور ك�ب�ي��ر ف��ي
التخفيف م��ن معاناتهم وت��وف�ي��ر املتطلبات الحياتية االس��اس�ي��ة
لهم.

ت �ق��وم ع�ل��ى ال �ت �ع��اون .وت�ت�م�ث��ل أه ��داف
ً
برنامج «شركاء التعليم» كال من:
• تيييسيييير ال يتييواصييل بيين املييدرسيين
وق � � ��ادة امل� � � ��دارس ف ��ي م �خ �ت �ل��ف أن �ح��اء
العالم.

• ت ييأس يي ييس ال يج يم يع ييييات امل يكييرسيية
التدريس والتعلم.
• تيقييديييم امل يح يتييوى وامل ينيياهييج اليتييي
تتيح تبادل األفكار وتساعد في ادخال
التحول الجذري على مستوى القطاع.

فريق «مايكروسوفت» في املعرض
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