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 ريا�ض عواد 

عقدت جمعية التميز اخليرية الكويتية 
مؤمترا صحفيا لإلعالن عن بدء حملة التوأمة 
ب��ن الطالب الكويتي والطالب ال��س��وري في 
لبنان وقال مدير جمعية التميز خالد الصبيحي 
أن اجلمعية واملركز الدولي للتعليم النوعي 
اطلقوا حملة التوأمة خالل شهر رمضان وذلك 
لتحقيق حلم ما يقارب 300 الف طالب وطالبة 
سورية من النازحن من ج��راء بطش النظام 
السوري وهؤالء الطالبة في لبنان حيث تهدف 
احلملة الى أن يحس الطالب السوري أن الطالب 

الكويتي معه في كل شيء. 

مشروع توأمة التعليم
وانطالقا من أهمية العناية بطالب العلم 
وكفالتهم. جاءت فكرة مشروع »توأمة التعليم 
بن الطفل الكويتي والطفل ال��س��وري، حيث 
يقوم الطفل الكويتي بكفالة تعليم طفل سوري 
الستكمال مسيرته التعليمية، وتكوين رابطة 
أخوية بينهما تستمر حتى التخرج، وبهذا ننقذ 
طفال من اجلهل واحلرمان ونغرس حب العمل 

اخليري واإلنساني في نفس الطفل الكافل.

 أهداف املشروع
-تعليم أكبر ع��دد م��ن األط��ف��ال السورين 

احملرومن من التعليم.
-ورفع مستوى الشعور باألخوة والتراحم 

لدى أبنائنا نحو األطفال السورين الالجئن.
-وتنمية حب العمل اخليري واإلنساني لدى 

الطفل العربي.
-وغرس معاني احلب واألخوة والوفاء لدى 

األطفال السورين.

الوسائل
توفير برنامج إلكتروني خاص بإجراءات 
.) Online( تنفيذ كفالة الطفل املطلوب تعليمه

والتنسيق بن الطفلن إلكترونيا لضمان 
اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل بينهما م��ن خ��الل إح��دى 

وسائل االتصال بحيث تستمر العالقة بينهما 
حتى التخرج.

واستمرار التواصل بن الطفلن ماديا ) تبادل 
الهدايا املادية واملعنوية في املناسبات من خالل 

األسواق اخليرية ( 
وعمل تقرير دوري عن األط��ف��ال املكفولن 
وتقدميها للمتبرعن. وأض��اف الصبيحي أن 
املركز الدولي للتعليم النوعي هو مركز ُيعنى 
بتعليم األط��ف��ال السورين الالجئن بلبنان.
وهو يساعد في حتقيق حلم يحلم به ما يزيد 
عن )300 أل��ف( طفل س��وري ن��ازح إل��ي لبنان 
هربا من جحيم احلرب والظلم والقهر ليعيشوا 
اجلهل والفقر والتشريد، عمل جبار حتقق 
بفضل ال��ل��ه ث��م بفضل مؤسساتنا اخليرية 

واحملسنن الكرام..
وأش��ار الصبيحي إلى أن الله منَّ علينا في 

))املركز الدولي للتعليم النوعي (( بتحقيق 
هذا احللم ملا يزيد عن )46 ألف ( طالب وطالبة 
حتى وقتنا هذا فغدونا بفضل الله تعالى أكبر 
مشروع تعليمي لالجئن السورين في الشرق 

األوسط بعد مشروع األمم املتحدة
وقال الصبيحي أن إحصائيات عدد النازحن 
ال��س��وري��ن ي��زي��د ع��ن )11( مليون ن���ازح من 
سوريا 1،5 مليون ن��ازح بلبنان و 300 ألف 

نازح يحتاج إلي التعليم.
آالف امل��درس��ن وامل��وظ��ف��ن ال��س��وري��ن ال 
يجدون فرصا للعمل.  وأك��د الصبيحي على 
أن رؤيتنا حتقيق معادلة األداء أإلبداعية 

)2020/100/200(وهي
استيعاب 200 ألف طالب وطالبة من خالل 
100 مركز تعليمي ) جامعات ومدارس(و حتى 

عام 2020م

األهداف العامة للمشروع خالل العام الدراسي 2016-2017م 
وق��ال الصبيحي أن تعليم ) 15ألف ( طفل 

سوري محروم من التعليم.
واستيعاب وتوظيف )1000( مدرس سوري 

من الالجئن السورين بلبنان.
وغرس بعض القيم الدينية واألخالقية في 

نفوس الطالب املستهدفن.

نوع التعليم النوعي املقدم للطالب
تعليم نظامي للمراحل األساسية )ابتدائي- 

متوسط –ثانوي(.
وتعليم فني تقني )كمبيوتر – إجنليزي-

علوم وتكنولوجيا-معلم صف (.
وتعليم فني طبي )معهد التمريض بالداخل 

السوري(.

واستيعاب املتسربن من التعليم باملخيمات 
)حتت التأسيس(

امليزة النوعية للمشروع
وج���ود مكتب إلدارة ومتابعة املنظومة 
التعليمية ب��امل��دارس حت��ت مسمى )املكتب 

التعليمي للمركز الدولي(.
وج��ود جلنة تربوية متخصصة لإلشراف 

علي املدارس.
واخلطط القيمية )حيث تطرح قيمة أخالقية 
كل شهر من خالل برامج وأنشطة ومسابقات 

صفية (.
وحفظ القران الكرمي )مسابقة شهرية في 

حفظ شيئا من القرآن الكرمي(.
واملشاركة املجتمعية )حيث تقوم بعض 
املدارس مبشاركات مجتمعية في البيئة احمليطة 

كحمالت تنظيف الشواطئ وعيادة املرضى في 
املشافي(.

االهتمام باملواهب واملبدعن ورعايتهم.

التوثيق واالعتماد
يحصل الطالب في نهاية العام مرحلة التعليم 
االساسي علي شهادة موثقة ومعتمدة من وزارة 
التربية والتعليم اللبنانية.  وم��ن جهته قال 
مدير عام املركز الدولي للتعليم ط��ارق العبد 
الله أن املركز قام ببناء )28( مدرسة مبراحل 
التعليم األساسي املختلفة.و معهد فني للتدريب 
املهني بلبنان.و معهد للتمريض بإدلب ) الداخل 
السوري(  وأكثر من )11( ألف طالب وطالبة 
مكتب تعليمي مركزي بالكويت ومكتب تعليمي 
ومجلس تنفيذي بلبنان لتنفيذ اخلطة التعليمية 

والتربوية للمدارس

الشراكات املؤسسية
وأضاف العبدالله أن مؤسسة قطر اخليرية. 

واألمانة العامة لألوقاف بالكويت
وزارة التربية اللبنانية.و املكتب التربوي 
التابع لوزارة التربية السورية وهيئة اإلغاثة 

الدولية.
املؤسسة الهولندية للعناية بطفل احلرب.و 

بيت الزكاة الكويتي.و جلنة الرحمة العاملية
اجلمعية اإلسالمية بالبحرين.و مبرة الساير 

اخليريةو فريق إنساني التطوعي بالكويت.

أبرز مشروعاتنا املستقبلية
وق��ال العبدالله م��ش��روع ت��وأم��ة التعليم: 
وهو دع��وة طفل الكويتي لكفالة طفل سوري 

الستكمال مسيرته التعليمية حتى نهايتها.
و-م��ش��روع ال��ب��رن��ام��ج االل��ك��ت��رون��ي وهو 
برنامج يتيح إلدارة املركز واملتبرعن مبتابعة 
امل���دارس ، واس��ت��خ��راج التقارير التفصيلية 

للمدرسن والطالب والنتائج الدورية.
ومشروع تسجيل بيانات الطالب واملعلمن 

)البار كود(.

الطلبة السوريون يرفعون أعالم الكويت

جمعية التميز واملركز الدولي للتعليم النوعي أطلقا حملة توأمة التعليم بني الطالب الكويتي والسوري في لبنان

46 ألفا من الطلبة السوريني النازحني خالد الصبيحي: هدفنا حتقيق حلم ما يزيد عن 

الكلية األسترالية توقع مذكرة تعاون
مع املجلس الثقافي البريطاني

في خطوة تهدف الى التعاون املشترك 
م��ع املؤسسات التعليمية ال��دول��ي��ة، قام 
مركز التعليم املستمرفي الكلية األسترالية 
بتوقيع إتفاقية تعاون مع املجلس الثقافي 
البريطاني ف��ي ال��ك��وي��ت. وي��ت��م مبوجب 
ه��ذه اإلتفاقية البدء بعقد إمتحان اللغة 
اإلجنليزية الدولي )IELTS( الرائد حول 
العالم داخل حرم الكلية مما سيكون له األثر 

األكبر في تسهيل آلية التقدم لإلمتحان.
ويأتي هذا التعاون إستمرارا إلستكمال 
مركز خدمة املجتمع لدوره جتاه املجتمع 
ال��ك��وي��ت��ي. وت��ه��دف ه���ذه اإلت��ف��اق��ي��ةال��ى 
حتقيق املنفعة املتبادلة وتعزيز املعرفة 
باللغة اإلجنليزية والتعاون املشترك بن 
املجلس الثقافي البريطاني بصفته املنظمة 
البريطانية املعنية بالثقافة والفرص 
التعليمية، ومركز التعليم املستمر في 
الكلية األسترالية وذل��ك من أج��ل توفير 
ال��ف��رص التعليمية للشباب الكويتي.  

وأع���رب املهندس صقر ال��ش��ره��ان نائب 
الشريك املفوض إلدارة الشئون الصناعية 
ف��ي الكلية األس��ت��رال��ي��ة أن الكلية توفر 
ه��ذه الفرصة بسبب إزدي��اد اإلقبال على 
إختبار )IELTS( للشباب الراغبن في 
إستكمال دراستهم أو البحث عن فرص 
أفضل وإختبار مهاراتهم اللغوية في اللغة 
اإلجنليزية، خاصة وأن اإلختبار يعتبر 
متطلب رئيسي في عدد كبير من اجلامعات 

حول العالم. 
وحضر توقيع اإلتفاقية م��ن املجلس 
الثقافي البريطاني في الكويت املدير العام 
جرانت بتلر، ومدير عام إدارة اإلمتحانات 
بالشرق األوس��ط وشمال أفريقيا مواري 
ميلر، ونائب املدير العام لإلمتحانات أنوج 
جاجنوال، ومدير تطوير قسم اإلختبارات 
محمد منصور، وعظيم باركر. ومن الكلية 
األسترالية املهندس صقر الشرهان نائب 
الشريك املفوض إلدارة الشئون الصناعية 

والدكتور عصام زعبالوي رئيس الكلية، 
وال��دك��ت��ور ج��اد البحيري عميد الكلية، 
والدكتور أسامة اجلمالي مستشار رئيس 
األمناء بالكلية، وعلي مبارك مدير إدارة 
تدريب الهيئات واملؤسسات، والدكتورة 
زينة نعمة/ مدير مركز اإلرشاد الوظيفي 

واخلريجن. 
 )IELTS( وي��ع��ت��ب��ر ن��ظ��ام إم��ت��ح��ان
نظاما دوليا رائ��دا لقياس مهارات اللغة 
اإلجنليزية ومعترفا ب��ه م��ن قبل وزارة 
التعليم العالي في الكويت، باإلضافة الى 
أهميته للراغبن في الدراسة أو العيش في 
اخل��ارج، ومعترف به في 9 االف مؤسسة 
وجامعة في جميع أنحاء العالم، كما إن 
اإلمتحان معترف به ل��دى ع��دد كبير من 
اجلامعات في اململكة املتحدة والواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة وك��ن��دا واس��ت��رال��ي��ا 
ونيوزلندا ويستخدمه أكثر من مليوني 

شخص حول العالم.

لقطة جماعية للمشاركن
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طارق العبدالله متحدثا ل� »الوسط«خالد الصبيحي ومدير املركز الدولي

خالد الصبيحي والطالبات السوريات بلبنان.. ويحملون صورة صاحب السمو

برنامج »كتابي صديقي« لدعم وتشجيع 
القراءة يختتم موسمه األول بنجاح

 اخ��ت��ت��م ب���رن���ام���ج »ك��ت��اب��ي 
ص��دي��ق��ي« م��وس��م��ه األول لدعم 
وتشجيع القراءة ورواية القصص 
لألفراد واألسر، واملساهمة في بناء 
مجتمع من القّراء الصغار والكبار 
على حد سواء، وقد طرح البرنامج 
سلسلة من الفعاليات واألنشطة 
التوعوية، هدفت الى إح��داث أثر 
إيجابي في تشجيع االطفال على 
اكتشاف متعة الكتب والقصص، 
ودفع األهل لقضاء املزيد من الوقت 

في القراءة مع أطفالهم.
وم����ن����ذ إط����الق����ه ف����ي ش��ه��ر 
سبتمبر2016، أت���اح برنامج 
»كتابي صديقي« - أحد مبادرات 
م��ج��م��وع��ة ال��ت��م��دي��ن، ال��ف��رص��ة 
ألكثر م��ن 400 طفل لالستمتاع 
بقصص متنوعة يقصها عليهم 
عدد من الرواة، باللغتن العربية 
واإلجنليزية، تلتها أنشطة مصممة 
من قبل الرواة كالتلوين وعروض 
ال��دم��ى واملوسيقى واملناقشات 
اجلماعية، وذل��ك ف��ي م��ول 360 

وسوق الكوت كل أسبوعن.
وقال معاذ الرومي، املدير العام 
للتسويق في مجموعة التمدين: 
»يسرنا تفاعل األطفال واألهالي 
م��ع م��ب��ادرة »ك��ت��اب��ي صديقي« 
وان��ض��م��ام��ه��م ال����ى اجل��ل��س��ات 
القصصية وحرص أولياء األمور 
الذين أبدوا تفاعال كبيرا مع رواة 
ال��ق��ص��ص وال���ط���رق التعليمية 
اجلديدة جلعل القصة جزءا مثيرا 

من حياتهم اليومية.«
ك��م��ا تطمح م��ب��ادرة »كتابي 
ص���دي���ق���ي« إل����ى حت��ف��ي��ز األه���ل 
للمشاركة باالهتمامات الثقافية 
كالكتب والقراءة، وضرورة قضاء 
أوق���ات أكثر ف��ي ق���راءة القصص 
ألطفالهم بهدف تنمية قدراتهم 
الذهنّية واالجتماعّية واللغوّية، 
وشمل املوسم األول من البرنامج 
جلسة مصممة خصيصا لتقدمي 
نصائح لآلباء حول كيفية جعل 
ال���ق���راءة أك��ث��ر م��ت��ع��ة، م��ن خ��الل 
دم���ج تقنيات بسيطة وفعالة 

مثل التحفيز البصري، والتمثيل 
وحتفيز األط��ف��ال على استخدام 

مخّيلتهم إلكمال القصة. 
وأضاف الرومي قائال: »نطمح 
بأن يتضمن املوسم القادم ملبادرة 
»كتابي صديقي« ع��ددا أكبر من 
النشاطات املختلفة واملتنوعة، 
اذ نتطلع إلى استضافة جلسات 
مشتركة مع بعض املدارس الرائدة 
ف��ي ال��ك��وي��ت وال��ه��ي��ئ��ات املدنية 
لتكون هذه املبادرة مفتوحة ألفكار 

الشراكة واملساهمة، ونحن نرحب 
بأي أفكار من املربن وأخصائّي 
تنمية األطفال واجلمعيات واألفراد 
التي م��ن شأنها أن تساعد على 
تعزيز القراءة ورواي��ة القصص 

في مجتمعنا.«
ومي���ك���ن ل���آلب���اء واألم���ه���ات 
زي��ارة صفحات وسائل التواصل 
االجتماعي للمبادرة على إنستغرام 
وف��ي��س��ب��وك ودع����وة أصدقائهم 

وأفراد أسرهم لالنضمام إليها.

وسيستأنف امل��وس��م الثاني 
من »كتابي صديقي« بعد العطلة 
الصيفية في شهر سبتمبر القادم، 
ليتضمن امل���زي���د م���ن القصص 
واجللسات التي تركز على اللغة، 
والتنمية األخ��الق��ي��ة، وحتفيز 
السلوكيات اإليجابّية، فضال عن 
ورش خاصة لتحسن املهارات في 
كتابة القصص وتطوير التقنيات 
جلعل وق��ت القصة أك��ث��ر متعة 

واثارة.

 جانب من البرنامج

 جانب من البرنامج

تتمات

تهديد نيابي
من الكويت استجوابك سيقدم يوم االثنن 
دفاعا عن شرف رسولنا الكرمي صلى الله عليه 

وسلم.

وعلق النائب وليد الطبطبائي على تصريح 
املطير بقوله : كفو بو براك وقد كنت مشارك 
معنا باعداد استجواب لرئيس الوزراء السابق 
بسبب دخ��ول نفس الشخص واملشهور عنه 

التطاول على هلالج لج هلالج لج وامهات املؤمنن والصحابة

 واض��اف الطبطبائي : ان صح خبر دخول 
السباب واملتطاول الفالي للكويت وهو الذي 
كان دخوله محور استجوابنا لرئيس الوزراء 
فإننا لن نتأخر بتقدمي مساءلة جديدة إن لم 

يخرج.


