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كشفت أن الوزارة تعيد طرح مشاريع لتطوير منهجين في اللغة العربية واالجتماعيات و6 في مدارس الفائقين

الوتيد: 3 ماليين دينار الميزانية المخصصة إلنشاء ثالث قنوات فضائية تعليمية
ان امليزانية املخصصة لهذه القنوات 
تبلغ 3 ماليني دينار تغطي الثالث 
املقبلة تش���مل مجاالت  س���نوات 

التدريب والتحضير.
وفي حديثها حول تأخير مشروع 
الوجبات الغذائية اوضحت ان سبب 
ذل���ك يعود لعدم تقدم الش���ركات 
الكافية املؤهلة لهذا املش���روع، ما 
دفع الى طرح املناقصة مرة أخرى 
تفاديا لظهور أي مشكلة، واختيار 
االفضل وتنفيذ املشروع في جميع 

املناطق التعليمية.
وح���ول األمور التوعوية قالت: 
»هنا مقرر في املرحلة املتوس���طة 
العلوم يتضمن مهارات  في مجال 
احلياة وكيفية التعامل مع الكوارث 
الطبيعية، حيث يتم ادخال أي امور 
مستجدة مبا في ذلك مرض انفلونزا 
اخلنازير موضحة انه متت مخاطبة 
التواجيه الفنية للعلوم ومقرر مهارة 
احلياة الدخال دراس���ة هذا الوباء 

في املقرر.

البث على نط���اق فضائي وليس 
أرضي مضيفة انه مت االعداد لبرامج 
تعليمية عن طريق التواجيه الفنية 

العامة واجلهات املختصة.
وحول مق���ر القنوات الفضائية 
قالت الوتيد مت���ت مخاطبة قطاع 
التخطيط في وزارة التربية حتى 
يتم توفير مقر مناسب لتلك القنوات، 
موضحة انه مت حتديد احدى الرياض 
في منطقة القيروان، والوزارة بصدد 
بحث ان كان هذا املوقع صاحلا للمقر 
من عدمه، خاصة ان العملية تتطلب 
ان يكون املقر قريبا من االستوديو 

املوجود في ادارة التقنيات.
وفي ردها عن تأخر تنفيذ مشروع 
القنوات بينت ان من بني العوامل التي 
تسببت في ذلك هي ان وزارة املالية 
هي من تضع البرمجة للمش���اريع 
وتخصص امليزانية اخلاصة للوزارة 
في ابريل املقبل، مشيرة الى ان فريقا 
يعمل االن لدراس���ة جميع االمور 
املتعلقة بالقنوات الفضائية موضحة 

فضائية واح���دة، لكن التقرير بنينّ 
أن حجم وك���م البرامج التعليمية 
كان كبيرا لذلك متت املوافقة على 
إنشاء ثالث قنوات فضائية بدال من 
واحدة، موضحة ان القنوات الثالث 
تشمل املراحل الثانوية واملتوسطة 
واالبتدائية ما اضطر االدارة إلى اعادة 

النظر لوضع خطة املشروع.
واش���ارت الى ان���ه مت حتويل 
املشروع اخلاص بالقنوات الفضائية 
الثالث ال���ى وزارة اإلعالم لتوفير 
ترددات مستقلة عن تلفزيون الكويت 
حتى يكون الب���ث قويا، مبينة ان 
الرد من وزارة اإلعالم جاء متأخرا 
وأفاد بأن الوزارة ال شأن لها بهذه 
القن���وات التعليمية كونها خاصة 
وتتبع وزارة التربية وليس وزارة 

اإلعالم.
وذكرت ان وزارة التربية ستخاطب 
الشركات اخلاصة بالترددات، حيث 
ان الوزارة بصدد االتفاق مع شركتي 
النايلس���ات والعربسان الن يكون 

طريقة طرح وصياغة جيدة بخالف 
ما كان في السابق، الفتة الى ان هذه 
املشاريع تتطلب مبالغ ب� »املاليني« 

وتنفذ عبر مراحل.
أما فيما يتعلق مبشروع اطالق 
قناة فضائية اوضحت الوتيد »انه مت 
تقدمي تقرير ختامي ملجلس الوكالء 
على اس���اس ان تكون هناك قناة 

اميركية وبريطانية  من ش���ركات 
وعربية وخليجية ايضا، مش���يرة 
الى ان هذه العملية استغرقت وقتا 
اخر من تنفيذ املشاريع التطويرية 
التربوي���ة اضاف���ة الى ان���ه اثناء 
ط���رح املناقصة وفي حال رس���ت 
على ش���ركة معينة تتقدم شركات 
اخرى بتظلمات ما يستدعي فترة 
زمنية ليست بالقصيرة حتى يتم 
انهاء املوضوع والتأكد من صحة 
التظلمات موضحة ان قبول الشركات 
يخضع لشروط املناقصة وتشمل 
التوريدات واملخازن  إدارة  شروط 
وتركز أغلبها عل���ى طريقة الدفع 
والعقوب���ات اجلزائية، وبناء على 
ذلك تقوم الش���ركات بطلب دخول 

املناقصة.
واوضحت ان املشاريع التطويرية 
التي لم يتم تنفيذها حتى اآلن مبا 
في ذلك حاسوب لكل طالب ومعلم 
انها مشاريع ضخمة جدا وتتطلب 
ميزانية عالية القيمة وحتتاج الى 

غي���ر كاف ما يبقي املجال مفتوحا 
امام اختيار شركات اكثر خبرة في 

تطوير املناهج.
وبين���ت الوتي���د ان���ه س���يتم 
ادخ���ال منهج���ني مطورين ملادتي 
اللغة العربي���ة واالجتماعيات و6 
مناهج في مدارس الفائقني تشمل 
العلوم والرياضيات واللغة  مواد 
االجنليزية واحلاسوب اضافة الى 
مادتي اللغة العربية واالجتماعيات 
في نظام التعلي���م الع��ام الثان��وي 

العادي.
واضافت انه عندما مت طرح هذه 
املش���اريع لم جند شركات متقدمة 
سوى واحدة وشركات اخرى لم تكن 
لديها خبرة ما دعا الى اعادة طرحها 
م���رة اخرى حتى تتقدم ش���ركات 
اكثر، الفتة ال���ى ان الوزارة جلأت 
الى االعالن عبر االنترنت وجريدة 
الكوي���ت اليوم ليكون هناك مجال 
للدول العربية واالجنبية موضحة ان 
هذه اآللية حققت املراد وبدأ التجاوب 

بشرى الزين
أعلن���ت وكيل���ة وزارة التربية 
لقطاع املناهج والبحوث التربوية 
مرمي الوتي���د انه مت خالل اجتماع 
التربية ووزيرة  برئاس���ة وزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود 
وبحضور وكيل���ة الوزارة متاضر 
الس���ديراوي بح���ث مناقصة في 
جلنة املناقصات االس���بوع املقبل 
التطويرية  إلعادة طرح املشاريع 
العربية  اللغة  للمناهج في مادتي 
واالجتماعي���ات للمرحلة الثانوية 

ومدارس الفائقني.
الوتي���د في تصريح  واضافت 
للصحافيني على هامش حضورها 
ف���ي مؤمتر صحاف���ي عقد صباح 
امس األول في جامعة الكويت حول 
جائزة خليفة التربوية ان املناقصة 
طرحت سابقا اال ان عدد الشركات 
املتقدم���ة كان قليال وكانت حولها 
بعض التحفظات مش���يرة الى ان 
الش���ركات االربع التي تقدمت عدد 

خاطبنا التواجيه الفنية ومقرر مهارات الحياة إلدخال كيفية التعامل مع إنفلونزا الخنازير ضمن المقرر »التربية« بصدد االتفاق مع نايل سات وعرب سات ليكون البث للقنوات التعليمية فضائيًا وليس أرضيًا

مرمي الوتيد

الديوان يدعو 51 مواطنة لمراجعته غدًا الخميس
دالل عباس محمد عبداهلل  ٭

دالل علي عبداهلل محمد  ٭
اسماء رحيل فالح الرشيدي  ٭

مزكان حسن كوجان ساماني  ٭
مرمي جاسم عبداحملسن الشرمي  ٭

فاطمة يوسف مطر العيدان  ٭
آمنة محمد علي  ٭

افراح زياد سند املطيري  ٭
حوراء نبيل يعقوب حسن  ٭

عب���داهلل  ابراهي���م  لطيف���ة   ٭
القبندي

عهود طارق عبدالعزيز العويش  ٭
عهود عوض محمد الرشيدي  ٭

سارة فهد محمد آل رشيد  ٭
دانة عاجل مشعل الظفيري  ٭
حمدة هتيمي جلوي راشد  ٭

عواطف غاطي شنيف املطيري  ٭
مرمي محمد مسعود مبارك  ٭

خزنة جظعان مقبل العازمي  ٭
اجلازي سعد بن سعد آل سعد  ٭

رنا محمد ابراهيم املعجل  ٭
دانة مرشد منيف املطيري  ٭
تركية سالم عياد الشمري  ٭

الهام سعد علي الشمري  ٭
سهيلة محمد رمضان عوض  ٭

اسماء ميزر سلمان محمد  ٭
شهيناز حمدي صالح العتيبي  ٭
ابتسام هالل عبداهلل الشمري  ٭

عالية عيسى علي البلوشي  ٭
فايزة ادغيم ضاوي الديحاني  ٭

ليلى خالد محمد القنور  ٭
حصة نزهان علي العازمي  ٭

اعلن ديوان اخلدمة املدنية 
اس���ماء 51 مواطن���ة مدعوات 
ملراجعته غ���دا اخلميس وذلك 
الترش���يح  الس���تكمال اوراق 
للتوظيف في اجلهات احلكومية، 

وفيما يلي األسماء:

عبير عاشور غلوم البلوشي  ٭
سارة محمد يوسف العبداهلل  ٭

مرمي عمار مبارك العجمي  ٭
عذيبة حمدان منور الشمري  ٭
اميان عيسى طالب الكندري  ٭
فاطمة مربع حجرف مبارك  ٭
شيمة محمد صنت املطيري  ٭
مرمي سعد محمد القحطاني  ٭

شبرية علي محمد القحطاني  ٭
صبيحة شاكر محمود العيد  ٭
حنان ناصر سعود العجمي  ٭
فاطمة بندر مطلق ابوشيبة  ٭
اماني ناجع محمد العجمي  ٭
نوال جاسم محمد اخلباز  ٭

منيرة حسني محسن العجمي  ٭
غصون عبداهلل االبراهيم  ٭

خلفة نشمي زامل الرشيدي  ٭
مصبوبة رجا مسعود املطيري  ٭

افراح مرزوق مبارك العيسى  ٭
موضي قاعد ضيف اهلل العتيبي  ٭

تعلن �ش��ركة وث��اق للتاأمني التكافل��ي عن بيع 

ع��دد م��ن ال�ش��يارات ال�ش��كراب م��ن خمتلف 

املوديالت باملزاد العلني.
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اإعـالن بيع باملزاد العلني

للتــ�أمـــيــــــن

التكـ�فـــلـــي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى استقباله د.سعد بن طفلةسمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد الفهد

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال تراسوف

سموه التقى سعد بن طفلة

ولي العهد استقبل ناصر المحمد وأحمد الفهد

اس���تقبل ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الش���يخ ناصر احملمد، كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد، 
واستقبل سموه د.سعد بن طفلة العجمي.

المحمد التقى تراسوف والعبدالهادي
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد صباح امس في قصر السيف النائب 
م.ناج���ي العبدالهادي يرافق���ه كل من د.كزفكن 
فالدميير ود.وليد البصيري، حضر املقابلة فيصل 
احلجي املستش���ار بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح املنسق 
الدولي باالمم املتحدة السفير جينادي تراسوف 
مبناسبة زيارته للبالد، حضر املقابلة وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ووكيل ديوان س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومدير 
ادارة املتابعة والتنسيق بوزارة اخلارجية خالد 
املغامس والوكيل املس���اعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

الشيخة حصة الصباح ترحب باألمير احلسن بن طالل

الشيخة حصة واألمير احلسن يتصدران حضور حفل االفتتاح

الحسن بن طالل غادر البالد بعد زيارة استغرقت عدة أيام

دار اآلثار اإلسالمية  تفتتح موسمها الثقافي »األنباء« تنشر ضوابط توزيع مسجلي المقررات على الثانوي
مريم بندق

خاطبت الوكيل املس���اعد للتعليم العام من���ى اللوغاني مديري 
عموم املناطق التعليمية بضوابط توزيع مس���جلي شؤون الطلبة 

على مدارس املقررات.
تضمنت النشرة: إشارة إلى املوضوع أعاله ونظرا لتوقف العمل 
مبدارس املقررات مع وجود كوادر وظيفية مبسمى )مسجل شؤون 
طلبة( يتوجب إعادة توزيعهم على مراكز عمل جديدة مبا يتضمن 
احلف���اظ على حقوقهم الوظيفية، كما اقرتها قوانني اخلدمة املدنية، 

ومبا يتوافق مع بطاقات الوصف الوظيفي.
وباإلش���ارة الى ما ورد في الكتاب رقم 3919 املؤرخ: 2009/7/16 

الصادر عن الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية، يراعى ما يلي:
1 � توزيع احلاصلني على مؤهل جامعي مبس���مى )مسجل/باحث 
ش���ؤون طلبة( من العاملني في مدارس املقررات للعمل في مدارس 

املرحلة الثانوية حسب احلاجة، وتوزيع من يحملون مؤهل ثانوية 
عامة او دبلوما متخصصا سنتني بعد الثانوية )مسجل/باحث شؤون 
طلبة( إلى رياض األطفال ومدارس املرحلتني )االبتدائية واملتوسطة( 

حسب احلاجة.
2 � التأكيد على من يرغب النقل للعمل باالدارات املركزية او املناطق 
التعليمية )وليس في املدارس( أن يكون ذلك مبوافقته حيث سيترتب 
على ذلك حرمانه من البدل النقدي املقرر مبوجب قرار ديوان اخلدمة 
املدنية رقم 9 لسنة 20099، ويتغير مسماه الوظيفي مبا يتوافق مع 

املسميات الوظيفية املقررة ملراكز العمل باالدارات املختلفة.
3 � تتولى ادارات )الشؤون اإلدارية والفنية( في املناطق التعليمية 
توزيع الكوادر بني املدارس، واملراحل التعليمية، واالحتفاظ ببرنامج 
بياناتهم، أسوة بكوادر األقس���ام اإلدارية العاملة في املدارس لعمد 

اختصاص ادارات الشؤون التعليمية.

أقيم مس���اء امس االول في مركز ميدان الثقافي مبنطقة حولي 
التعليمية حفل افتتاح املوس���م الثقافي اخلامس عشر لدار اآلثار 
االس���المية وذلك حتت رعاية املشرف العام للدار الشيخة حصة 
الصباح وبحضور صاحب السمو امللكي احلسن بن طالل والوفد 

املرافق.
من جهة اخ���رى غادر مطار الكويت الدولي ظهر امس صاحب 
الس���مو امللكي االمير احلس���ن بن طالل والوفد املرافق بعد زيارة 
للب���الد. وكان في وداعه على ارض املطار وزير ش���ؤون الديوان 
االميري الش���يخ ناصر صباح االحمد واملشرف العام لدار اآلثار 

االسالمية الشيخة حصة الصباح.
وكان صاحب السمو امللكي االمير احلسن بن طالل قام والوفد 

املرافق صباح امس بزيارة الى متحف طارق رجب.

م.مجبل املطوع

المركز العلمي ينّظم األحد المقبل
معرضًا للطيران في قاعة االستكشاف

ينظم املركز العلمي االحد املقبل معرضا للطيران 
حتت رعاية وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل في قاعة االستكشاف ويستمر ستة اشهر. 
وقال رئيس مجل����س ادارة املرك���ز م.مجبل املطوع 
ل� »كونا« امس انه سيتم تقدمي معروضات تفاعلية 
خالل املعرض مشيرا الى ان هناك معروضات ثابتة 
تدار بحيث تعرض ملدة س����تة شهور ثم تبعث الى 
مركز آخر. واضاف املطوع ان املركز سيقوم بشراء 
معروضات مصنعة وجاهزة او انه سيطلب تصنيع 

او جتهي����ز معروضات خاصة للمرك����ز موضحا ان 
تكلفتها عالية. واوضح انه س����يتم عرض معلومات 
عن الطيران من بداية اول رحلة في 1903 حتى الوقت 
احلالي كما ستعرض كيفية صناعتها وانواعها اضافة 
الى الصندوق االس����ود املوجود في الطائرات حيث 
يستطيع الزائر ان يلتمس ويجرب كل شيء بنفسه. 
واشار املطوع الى انه س����تقدم خالل املعرض ايضا 
خدمة اجراء اختبارات لهواة الطيران من الزوار من 

اجل معرفة ما اذا كانت الشروط تنطبق عليهم.


