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موافقة البلدية ستمنح المزارع الكويتي فرصة ذهبية لرفع فاتورته

العرادة: السماح بافتتاح منافذ تسويقية لإلنتاج النباتي 
المحلي في البّر من ١ ديسمبر حتى ٣١ مارس من كل عام

الدعيج يخاطب الحمود 
باحتياجات األحمدي من المدارس

إعادة تشكيل لجنة دراسة  مالحظات «المحاسبة» والرد عليها

«تغذية االبتدائـي» دخلت مراحلها النهائية للترسـية وندرس 
إغالق المقاصـف وتقييم المـواد الغذائية التي تقدم لــ «الرياض»

تكليف الروضان بدراسة كلفة نقل الطالب بالباصات الحكومية 
واستعراض دراسة الرشـيدي حول ميزانية السنوات الـ ٣ المقبلة

أدق إفادتان أساسيتان هما:
١- هنـــاك معوقـــات كثيرة 
ترتبـــط بالبيئـــة املدرســـية 
والظروف االجتماعية وطبيعة 
املنـــاخ جتعل من فكـــرة إطالة 

الدولية اخلاصة بعدد ساعات 
الدراسة مبراحل التعليم املختلفة 
(٨٠٥ ساعات لالبتدائي)، و(٧١٨ 
ساعة للمتوسط والثانوي) عليه 
مالحظتان أساسيتان أو مبعنى 

ســـاعات الدوام املدرســـي غير 
مقبولة شعبيا.

٢- ميكن حتقيـــق املعايير 
الدوليـــة لعدد الســـاعات دون 
إطالة الدوام املدرســـي اليومي 
أو عدد أيام السنة الدراسية من 
التركيز علـــى مجموعة  خالل 
الدراسية املدرجة في  املجاالت 
اخلطة الدراسية (عدد احلصص) 
وزيادة زمن احلصة الدراسية ، 
ويتطلب ذلك استبعاد «مجاالت 
دراسية» أو تخفيفها من اخلطة، 
ونقلها الى اخلطط الدراســـية 
املقترحة ملسارات التعليم األخرى 
الفنية/  العملية/  (الدراســـات 
البدنيـــة.. الخ) وهـــذا يتطلب 
اإلسراع في إقرار تنوع مسارات 
التعليم الثانوي، وحتديد ضوابط 
االلتحاق بكل مســـار من خالل 
تنسيق نتائج الطلبة في نهاية 

الصف التاسع.

مريم بندق
تعقيبـــا علـــى ما نشـــرته 
«األنباء» االثنني املاضي املوافق 
١١ اجلاري حتت عنوان «إطالة 
الـــواردة في  الدوام املدرســـي 
برنامـــج احلكومة غير مقبولة 
شعبيا»، كشفت مصادر تربوية 
رفيعة فـــي تصريحات خاصة 
لـ «األنبـــاء» ان وكيلة الوزارة 
العام منى  املســـاعدة للتعليم 
اللوغاني رفعت لوكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي تقريرا حول 
مشروع إعادة النظر في الفترة 
الزمنيـــة للعمليـــة التعليمية 
باملراحل املختلفة بالكويت مبا 

يتوافق واملعايير الدولية.
وقالت اللوغاني في التقرير 
ان هذا املشـــروع املدرج ضمن 
مشـــروعات وزارة التربية في 
برنامج عمـــل احلكومة والذي 
يســـتهدف التوافق مع املعايير 

مريم بندق
اعادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة مالحظات ديوان 

احملاسبة والرد عليها. جاء في القرار: 
أوال: يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة مالحظات 
ديوان احملاسبة والرد عليها برئاسة الوكيل املساعد 
للشــــؤون املالية ومدير اإلدارة املالية نائبا للرئيس 
وعضوية كل من مدير اإلدارة القانونية، مدير إدارة 
التوريدات واملخازن، مديــــر إدارة اخلدمات العامة، 
مدير إدارة الصيانة، مدير عام اإلدارة العامة للتعليم 
اخلــــاص، مدير عام مركز املعلومات ومحمد املليجي 

ومجدي حجاج واحمد صقر.
ثانيا: تتحدد مهام اللجنة فيما يلي:

١ـ تلقي مخاطبات ديوان احملاسبة بصفة دورية 
ومســــتمرة واملتضمنة مالحظاته التي اســــفر عنها 

فحصه ومراجعته ألعمال إدارات الوزارة او تعقيبه على ردود الوزارة 
املبدئية والنهائية وكذلك احلســــاب اخلتامي للوزارة وإخطار الديوان 
بها خالل املدة احملددة طبقا لقانون إنشــــاء ديوان احملاسبة رقم ٦٤/٣٠ 

للرد على مالحظات الديوان.
٢ـ دراسة مالحظات ديوان احملاسبة وتعقيباته وابالغ جهات الوزارة 
التي جاءت املالحظات بشأنها لبيان اسباب حدوثها والعمل على تالفي 

تكرارها طبا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢/٣٢ لســــنة 
.٢٠٠٩

٣ـ من حق اللجنة ان تستدعي من ترى مناقشته 
بشأن مالحظات الديوان او تعقيبه.

٤ـ صياغة الردود على مالحظات ديوان احملاسبة 
النهائية.

٥ـ تصنيــــف مالحظات ديوان احملاســــبة وردود 
الــــوزارة وضمها الى اللوائح االجرائية وااليعاز الى 
اجلهات املعنية بالوزارة ملراعاة العمل مبا ورد فيها 

ورفع تقارير بها للوزير.
٦ـ دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس 
الوزراء وجهاز متابعة األداء احلكومي التابع ملجلس 
الوزراء ومجلس األمة بشأن مالحظات ديوان احملاسبة 

على الوزارة واتخاذ الالزم بشأنها.
ثالثا: يقوم بأعمال الطباعة للجنة كمال ابوالقاسم 

وتصرف له مكافأة قدرها ثمانون دينارا حسب املزاولة الفعلية.
رابعــــا: تراعي اللجنة املواعيد املنصوص عليهــــا في قانون ديوان 

احملاسبة رقم ٦٤/٣٠ للرد على مالحظات الديوان.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠١٠/١/١ وعلى جهات االختصاص 

العمل على تنفيذه.
سادسا: تصرف مكافأة االعضاء حسب املزاولة الفعلية.

برئاسة الوكيل المالي وعضوية ١٠ مسؤولين من بينهم ٣ مقررين

اللوغاني للسديراوي: ظروف متعددة تعرقل إطالة الدوام المدرسي
تعقيبًا على ما نشرته «األنباء» ١١ الجاري بعنوان «إطالة الدوام الواردة في برنامج الحكومة غير مقبولة شعبيًا»

بن غيث لعضوية المخيم الكشفي

اللوغاني: إلغاء نشرة معممة  على مدارس «المتوسطة»

اصـــدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضـــي احلمود قرارا وزاريا يضم مدير ادارة 
اخلدمات العامة وليد بن غيث الى عضوية اللجنة العليا العداد املخيم الكشفي الثالث والستني اعتبارا 

من ١٥ نوفمبر املاضي وحتى ١٢ فبراير املقبل.

مريم بندق
عممت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني نشرة 
جلميــــع مدارس البنات للمرحلة املتوســــطة حول 
موضوع نصاب معلمي اللغة العربية في الصف االول 
االبتدائي جاء فيها: اشارة الى املوضوع اعاله، واحلاقا 
بالنشــــرة السابقة رقم ١١٨ املؤرخة في ٢٠٠٩/١٢/٣٠ 
بشأن نصاب معلمي اللغة العربية في الصف االول 
االبتدائي، نود االفادة بأن موضوع النشرة يخص 
معلمات اللغة العربية في املرحلة االبتدائية، وعليه 
يرجى اعتبار النشــــرة املذكورة ملغاة ألنها خاصة 
باملرحلة االبتدائية فقط. وعممت اللوغاني نشرة اخرى 
جلميع مدارس املرحلة االبتدائية حول نصاب معلمي 
اللغة العربية في الصف االول االبتدائي جاء فيها: 
اشارة الى املوضوع اعاله، واحلاقا بالنشرة السابقة 

رقم ١٠٩ املؤرخة في ٢٠٠٩/١٢/١٧ بشأن نصاب معلمي 
اللغة العربية في الصــــف االول االبتدائي، نفيدكم 
بتعديل العبارة االخيرة لتصبح بعد التعديل صفا 

واحدا ان امكن حســـب ميزانيـــة كل مدرسة.
وعممت ايضا نشــــرة جلميع املناطق التعليمية 
حول تزويد املدارس مبتطلبات العيادات املدرسية 
تضمنت: حرصا على صحة وسالمة ابنائنا الطلبة 
في جميع املدارس وفي مختلف املراحل التعليمية، 
يرجى االيعاز الى من يلزم لتزويد املدارس التابعة لكم 
بجميع احتياجاتها من معقمات ومطهرات التي توفرها 
وزارة الصحة للمدارس وكل مستلزمات العيادات 
الطبية من اجهــــزة ومعدات وهيئة متريضية. كما 
يرجى اجراء فحص دوري للمدارس للتأكد من توافر 

ما يلزم العيادات بشكل مستمر للعلم والعمل.

 مريم بندق
وقع خطأ مطبعي سهوا في عدد «األنباء» أمس في 
موضوع محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
يخاطب وزيرة التربية باحتياجات محافظة االحمدي 
من املدارس ونعيد اليوم نشــــر املوضوع كامال مع 
االعتذار عن اخلطأ غيــــر املقصود. خاطب محافظ 
االحمدي الشــــيخ د.ابراهيم الدعيج وزيرة التربية 
ووزيــــرة التعليم العالي د.موضي احلمود بشــــأن 

احتياجات مناطق محافظة االحمدي من الوزارة.

وقال احملافظ في كتابه انطالقا من املادتني األولى 
والرابعة من املرسوم االميري رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٦ 
بشــــأن نظام احملافظات – ومبا نقــــوم به من دور 
باالشراف واملتابعة على جميع املؤسسات والهيئات 
احلكومية ضمن نطاق محافظة االحمدي، نود ومن هذا 
املنطلق مخاطبتكم بشأن احتياجات مناطق وضواحي 
محافظة االحمدي من وزارتكم واملقدمة من مختاري 
مناطق احملافظة ونتطلع للتعاون والتنسيق واتخاذ 

ما يلزم في هذا الشأن في اقرب وقت ممكن.

تحديد المنافذ في كبد والصليبية والوفرة والعبدلي مع مديري المحافظات وُتزال مع نهاية الموسم
بشرى شعبان

زف رئيس مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني ســـعود العرادة بشرى سارة 
ألصحـــاب املزارع املنتجـــة في منطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعيتني وهي موافقة 
«البلديـــة» امـــس االول على تخصيص 
مواقع موســـمية متفرقة في مواقع البّر 
واملخيمات الربيعية في الفترة التي تبدأ 
من تاريخ االول من ديسمبر وحتى تاريخ 
احلادي والثالثني من مارس من كل عام، 
على أن تزال جميع هذه املواقع التي يتم 
حتديدها مع مديـــري محافظات كل من 
محافظة اجلهراء للبيع على طريق املطالع 
وطريق الصبية وطريق العبدلي ملزارعي 
منطقة العبدلي الزراعية،وكذلك محافظة 
االحمدي التي تخدم طريق امللك فهد بن 
عبدالعزيز وطريق القرين (الوفرة القدمي) 
وكذلك الطريق ام صفق واخليران ومحافظة 
الفروانية التـــي تخدم منطقة الصليبية 

وطريق كبد ومنطقة كبد.
وقال العرادة: جاءت هذه املوافقة بعد 
جهد كبير بذله االخوة في االحتاد الكويتي 

للمزارعني واالخوة 
في املجلس البلدي 
وعلى رأسهم وزير 
البلديـــة د.فاضل 
ورئيـــس  صفـــر 
املجلـــس البلـــدي 
زيد عايش العازمي 
ومدير عام البلدية، 
وزاد بـــأن مجلس 
االدارة يدعو االخوة 
املزارعني لتخفيف 
الضغط عن سوق 
اخلضار بالشويخ 
شـــبرة ٣ وشبرة 
٤، وان يختصـــر 

تنزيل هذا اخلضار الطـــازج يوميا الى 
تلك االسواق لتسجيل الدعم فقط، وبعد 
ذلك الذهاب بها في جميع أرجاء الكويت 
في تلك املواقع املوسمية املخصصة في 
الطرقات بأماكن جتمع املخيمات الربيعية 
في كبد والصليبية وطرق املزارع في الوفرة 
والعبدلي واملخيمات القريبة منها، وسيكون 

هـــذا القرار فرصة 
ذهبيـــة للمـــزارع 
فاتورته  لتحسني 

وارتفاعها.
وبني العرادة ان 
أتت  هذه اخلطوة 
بعـــد اســـبوع من 
اخلطوة االولى وهي 
للمنتج  الســـماح 
الكويتي بالتصدير 
للجمهورية العراقية 
والذي وافقت عليه 
اجلمـــارك  ادارة 
مشكورة، وهو قرار 
نثمنه لهم وجنلهم 
ونحترمهـــم عليه كثيرا نحن كمزارعني، 
وهذه اخلطوات املتالحقة ما هي اال لتخفيف 
الضغط عن الســـوق في الشويخ الذي 
يشهد ظاهرة غير مسبوقة في قوة وكثرة 
املنتج احمللي الذي أنتجته مزارع الكويت 
وبذل خالله املزارعون جهودا يشـــكرون 
عليها ويستحقون من يقف الى جانبهم 

وهذا العمل الـــذي يقومون به ما هو اال 
ترجمة حقيقية حلبهم ووطنيتهم للكويت 

وأميرها وشعبها.
واكد العرادة ان قـــرار وزارة البلدية 
في السماح للمزارعني بتسويق انتاجهم 
في مناطق البـــر خاصة في فترة الربيع 
والتـــي تنتشـــر بها املخيمات ســـتكون 
مفيدة للجميع سواء مزارعني يسوقون 
انتاجهم، او مواطنـــني ومقيمني يجدون 
املنتـــج احمللي يصلهم مـــن املزرعة الى 

مخيماتهم مباشرة.
ويعد هذا القرار االول من نوعه لالحتاد 
الكويتي للمزارعني والذي لم يســـبق له 
احلصول على مثل هذه املواقف منذ تأسيسه 
وحتى هذه اللحظة، موضحا ان هــذا القرار 
لم يكن ليرى النور واخلروج الى الواقع 
لوال جهود االخـــوة اعضاء مجلس االدارة 
مجتمعني واملتابعة احلثيثة مع اخوانهــم 
في املجلس البلـــدي ليخرجوا مبثل هذا 
االجنـــاز الرائع للمزارعـــــني الكويتيني 
الذين يستحقون منا الكثير فهم فئة جادة 

ومخلصــة وهذا قليل باجتاههم.

سعود العرادة

وآخر في شبرة ٣إنتاج وطني وفير في الشبرة ٤

الحمود لـ «وكالء التربية»: عليكم تحقيق االستقرار في التعليم 
فالقرارات والخيارات المتتابعة أدت إلى مشاكل وتشتت تفكير المواطنين

بدءا من الصف احلادي عشــــر للعامني 
الدراسيني احلالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ و٢٠١١/٢٠١٠ 
على ان يكلف وكيــــل التعليم اخلاص 
بتقدمي دراسة حول املوضوع مبا يتماشى 
مع قدرات الطلبة. ووافق املجلس على 

الذي استعرض مشروع التكلفة التقديرية 
لنقل طالب املراحل التعليمية الثالث ملدة 
٣ سنوات واملقدم من وكيل القطاع املالي 

راضي الرشيدي.
تغذية «االبتدائي»

وبحث املجلس مذكرة بشأن تنفيذ 
قرار تغذية تالميذ املرحلة االبتدائية حال 
اعتماد املناقصــــة من جلنة املناقصات 
املركزيــــة، حيث وصلت الــــى املرحلة 
النهائيــــة وبحث ايضا مقترحا بإغالق 
املقاصــــف في هذه املرحلــــة، وفي ذات 
الســــياق ناقش تقييم جتربة التغذية 

في رياض االطفال.

ــادر تربوية عن  ــرت مص عب
ــة في  ــق التغذي ــتحالة تطبي اس
ــة اعتبارا من  ــة االبتدائي املرحل
ــي للعام  ــي الثان الفصل الدراس
الدراسي احلالي مؤكدة ان مجلس 
ــيتخذ قرارا بتجريب  الوكالء س
التغذية في بعض مدارس املرحلة 

االبتدائية قبل التعميم.

تجريب التغذية 
في االبتدائي

تنويع مسارات التعليم الثانوي، حيث 
وافق االعضاء باإلجماع على استمرارية 
اجراءات افتتاح مدرسة الفائقني وحتديد 
اجراءات التنفيـــذ لتطبيقها في املرحلة 
املقبلة. ووافق املجلس ايضا على تأجيل 
بدء اجراءات املدرسة الرياضية وجتميد 
املشروع في برنامج عمل احلكومة. وفيما 
يتعلق باملدرسة التقنية، اعتمد املجلس 
قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة املشروع 
اجلديد لعرض التقرير على مجلس الوكالء 
الحقا. وكلف املجلس وكيلة القطاع االداري 
عائشـــة الروضان بتقدمي دراسة حول 
التكلفة احلالية لنقل الطالب والطالبات 
باستخدام الباصات اجلماعية في الوقت 

البعض منهم بسبب القرارات املتتابعة 
وطرح العديد من اخليارات في مسارات 
التعليم، مؤكدة ومشددة على ضرورة 

حتقيق االستقرار في التعليم.
الــــوزارة حتتــــرم كل  ان  معلنــــة 
وجهات النظر وتدرس بتمعن كل اآلراء 
واالنتقادات الواردة ملعاجلتها مبا يتسق 
ويتواءم مع مصلحة الطالب ويتماشى 

مع قدراته لتحقيق تقدم التعليم.
واعلنت الوزيرة احلمود ان مجلس 
الوكالء بحث موضوع بدء التشعيب من 
الصف العاشر اعتبارا من العام الدراسي 
٢٠١٢/٢٠١١ على ان يبقى الوضع احلالي كما 
هو، مبعنى ان يستمر تطبيق التشعيب 

التي تتسبب في هدر املال والوقت واجلهد 
للطلبة وأولياء االمور واملعلمني وتتسبب 
مع غيرها مــــن القضايا في االنتقادات 

التي توجه للوزارة.
تلمس مشاكل المواطنين

الوزيــــرة احلمود بإيجاد  وطالبت 
خطة عاجلة للحّد من ظاهرة الدروس 
اخلصوصية التي أصبحت هاجس الكثير 
من املواطنني، مطالبة القيادات التربوية 

بالتحرك السريع ملعاجلة هذا امللف.
وخاطبت الوزيــــرة وكيلة الوزارة 
والوكالء املساعدين قائلة: البد ان نتلمس 
مشــــاكل املواطنني الذين تشتت تفكير 

مريم بندق
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود في اجتماع مجلس وكالء 
وزارة التربية أمس تخلت عن «املجاملة» 
وابتعدت عن بحث التقارير االنشائية 
املعلبة التي تقدم لها مسبقا واقتحمت 
بهدوئها املعهود أدق امللفات التربوية التي 
تشكل معاناة حقيقية للمواطنني والتي 
منهاـ  على حد قول الوزيرة احلمود في 
االجتماع الذي حضرته وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي والوكالء املساعدون 
ـ ملف اخليارات والقرارات املتتابعة في 
مســــارات التعليم والتي تشتت تفكير 
املواطنني، وظاهرة الدروس اخلصوصية 

تأجيل بدء التشعيب في «العاشر» إلى ٢٠١٢/٢٠١١ وتنفيذ «الفائقين» وتجميد «الرياضية».. ومطالبة بالتحرك السريع لوضع خطة للحّد من الدروس الخصوصية

متاضر السديراوي

د.موضي احلمود

راضي الرشيدي
منى اللوغاني

كشف احتياجات مناطق محافظة األحمدي من وزارة التربية
االحتياجاتالمنطقة أو الضاحيةم

ـ انشاء مدارس املنطقة.منطقة الوفرة١
ـ صيانة املدارس املوجودة مبنطقة الزور.

ضاحية علي صباح ٢
السالم

ـ انشاء مدارس جديدة بالضاحية.
- صيانة املدارس بالضاحية.

منطقة االحمدي٣
- انشاء مدارس جديدة باملنطقة.

- استبدال مدارس القطاع اخلاص املؤجرة ملدارس حكومية 
باملنطقة.

- صيانة وترميم املكتبة العامة باملنطقة.


