
محلياتاالربعاء 10 فبراير   2010   8

تتقدم ب�صادق العزاء من

الزميل/ رميون �صوما

لوفـــــــاة املرحـــــوم والده

مدير عام الإعالن والت�صويق يف تلفزيون الراي

مي�صال �صوما
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

مريم بندق
اس���تبعدت مصادر تربوية 
مختص���ة ف���ي القط���اع املالي 
توزي���ع الوجبات الغذائية على 
تالميذ املرحل���ة االبتدائية بعد 
الربي���ع متوقعة ان يتم  عطلة 
ذلك � في ح���ال حتركت قيادات 
التربية � بداية العام الدراس���ي 
2012/2011. وكشفت املصادر عن 
التغذية مازالت  ان مناقص���ات 
ف���ي ادارة التوريدات واملخازن 
بانتظار اتخاذ قرار الترسية على 
املناقصني الفائزين بعد موافقة 
جلنة املناقصات املركزية بصفة 

مبدئية على اجراءات املناقصة، مش���يرة ال���ى ان االجراءات املعروفة 
واملعمول بها تتضمن احالتها بعد الترسية الى جلنة املناقصات مرة 

اخرى العتمادها بشكل نهائي ثم وزارة املالية وديوان احملاسبة.
واوضحت ان هذه االجراءات حتتاج مجددا الى اكثر من 3 اش���هر 
لالنته���اء منها ومن ثم يتم توقيع العقود من قبل مس���ؤولي التربية 
مع اصحاب الش���ركات الفائزة. ورفضت املصادر التعقيب على سؤال 
بشأن تأخر تنفيذ املناقصة ما ادى الى جتميد االستفادة من 17 مليون 
دينار اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2008/3/31 وانفردت 
بنش���رها »األنباء« على لسان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
السابقة نورية الصبيح في 2008/4/1 بأن امليزانية مخصصة لتوفير 
تغذية صحية ل���� 135 ألف تلميذ وتلميذة. وأحملت مصادر اخرى الى 
اهمية تغيير لوائح جلنة املناقصات العطاء اولوية للمناقصات التي 
تقدمه���ا وزارة التربية خصوصا في موضوع���ي التغذية وصيانات 

املدارس وتوفير الهيئات التمريضية.

فهد الغيصم.محمد الصايغعائشة الروضان

راضي الرشيدي متاضر السديراوي د.موضي احلمود

بعد تحفظ »المحاسبة« على بعض المناقصات وخصوصًا المتعلقة »بالسيارات«

الحمود شّكلت لجنة من أساتذة الحقوق لإلشراف
 على التربويين لترسية المناقصات لجميع القطاعات

بتعليمات من الوزيرة الحمود لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي بعد انحسار »إنفلونزا الخنازير«وزي�رة التربي�ة تتجه إل�ى تجميد لجن�ة المش�تريات بالتوري�دات والمخازن

اشترطت حضور المتسابق الفائز للكويت وتكفلت بمصاريف سفره وإقامته

»تحيا الكويت« مجددًا في جميع المدارس 
والمراحل اعتبارًا من األحد المقبل

»التربية« تنّظم مسابقة الملتقى اإللكتروني 
الخليجي األول في أبريل المقبل

تنظم وزارة التربية مس���ابقة امللتقى 
االلكترون���ي اخلليجي األول حتت عنوان 
»طموحي ابداع خليجي« في 17 ابريل املقبل 
الوزارة  ايام. واشترطت  وتستمر خمسة 
في بيان صحافي ام���س ان يكون املتقدم 
من أبن���اء دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومن ذوي اخلبرة في مجال املادة وتعبئة 
منوذج خاص ببيانات املش���ارك وتعهده 
بااللتزام ببنود املس���ابقة والتواصل مع 
ضابط االتصال املعتمد من امللحق الثقافي 
للدولة ووزارة التربية لكل دولة خليجية. 

وتشتمل الشروط تعبئة النموذج اخلاص 
ببيانات املشارك عن طريق ضابط االتصال 
اخلاص بدولت���ه واحلرص على التواصل 
واالطالع على اآللية والش���روط اخلاصة 
باملسابقة من خالل املوقع االلكتروني لوزارة 
التربية مع االلتزام باملدة الزمنية احملددة 
لتسليم التقرير املطلوب في اي من املجاالت 
املطروحة خالل الفت���رة من ال� 21 فبراير 
وحتى ال�21 من شهر مارس املقبل »ولن يقبل 
أي تقرير بعد هذه املدة«. واشارت الى أحقية 
التوجيه العام لعلوم األسرة واملستهلك في 

عرض املشاركات على املوقع االلكتروني مع 
االحتفاظ بحق امللكية لصاحب املش���اركة 
وحضور املشارك الفائز شخصيا الى الكويت 
لتقدمي وعرض مشاركته على اجلمهور في 
حفل املسابقة. وقالت انها تتكفل بتكاليف 
تذاكر السفر واالقامة معتبرة املشارك الفائز 
منسحبا في حال اعتذاره عن عدم احلضور 
للكويت وعرض مش���اركته حسب املوعد 
املتفق عليه سابقا ويحق للجنة التحكيم 
ترشيح فائز آخر حس���ب بنود التحكيم 

املوضحة سلفا.

مريم بندق
علمت »األنباء« أن وزيرة 
التعليم  التربي���ة ووزي���رة 
العالي د.موضي احلمود اعطت 
تعليمات لوكيلة وزارة التربية 
الس���ديراوي إلحياء  متاضر 
طابور الصب���اح وحتية علم 
املدارس  الكويت في جمي���ع 
للمراحل التعليمية املختلفة.

وقالت املصادر إن احلمود 
طلبت من السديراوي تنفيذ 
ذلك اعتب���ارا من االحد املقبل 
الثاني  الدراسي  بداية الفصل 
بع���د نهاي���ة عطل���ة الربيع. 
وحتدثت عن طل���ب الوزيرة 
تعميم ذلك بص���ورة عاجلة 
على املدارس وذلك بعد انحسار 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير وفي 
ظل اإلج���راءات واالحتياطات 
االحترازية املعممة في جميع 
املدارس والتي تتم بالتعاون 
االمثل بني وزارت���ي الصحة 

والتربية.
وأصدرت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بتشكيل 

وفد من وزارة التربية لتلبية 
الدع���وة املوجهة من ش���ركة 
سيسكو املتخصصة في معاجلة 
املشكالت التعليمية باستخدام 
تكنولوجي���ا املعلوماتي���ة، 
حلض���ور االجتماع���ات التي 
س���تناقش اس���اليب حتويل 
التعليم التقليدي الى التعليم 
باس���تخدام  االلكترون���ي 
تكنولوجيا املعلوماتية وذلك 
في مدينة لندن باململكة املتحدة 

خالل الفترة 2010/2/9-8.

ويتكون الوفد من: عائشة 
الوكيل املس���اعد  الروض���ان 
االداري���ة، خال���د  للش���ؤون 
الرشيد القائم بأعمال الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات، 
هناء الشراح مدير عام مركز 
املعلوم���ات. وذل���ك حلضور 
الفترة من  االجتماعات خالل 
2010/2/7 الى 2010/2/10 شاملة 
يومي السفر، وتتحمل الكويت 

نفقات السفر واالقامة.
وكلف وكيل وزارة التربية 

باالنابة م.محمد الصايغ الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص باالضاف���ة الى عمله 
القيام بأعم���ال القائم بأعمال 
الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 

واملعلومات د.خالد الرشيد.
وذلك نظ���را لقيام د.خالد 
الرشيد � القائم بأعمال الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
مبهمة رسمية خالل الفترة من 
2010/2/7 إلى 2010/2/10 خارج 

البالد.

فريق تقصي الحقائق يواصل العمل حول مالحظات »المحاسبة« لرفع تقرير متكامل للوزيرة

توزيع وجبات » االبتدائي«  لن يكون قبل العام الدراسي 2011/2010 بشرط تحرك »التربية«

على صعيد متصل كش���فت مصادر »األنباء« ف���ي ادارة التوريدات 
واملخازن عن ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
اعتمدت قرارا وزاريا بتش���كيل فريق متكامل لترسية مناقصات وزارة 

التربية جلميع القطاعات. 
وبينت املصادر ان الفريق يتكون من اس���اتذة قانون بكلية حقوق 
الكويت الى جان���ب ادارة التوريدات والقطاع املالي واالدارة القانونية، 
وردا على سؤال بشأن دور جلنة املشتريات بإدارة التوريدات واملخازن 
وهي املناط بها دراسة ترسية املناقصات االولية بعد تشكيل هذا الفريق 
قالت املصادر ان الوزيرة احلم���ود متجهة الى جتميد عمل هذه اللجنة 
بعدما اثير من معلومات كثيرة حول مناقصات التربية وحتفظ ديوان 
احملاسبة على اساليب وطرق ترسية بعض هذه املناقصات وخصوصا 
مناقصة السيارات وتشكيل الوزيرة جلنة لتقصي احلقائق من اساتذة 
قان���ون من كلية احلقوق بجامعة الكوي���ت مازالت تواصل عملها لرفع 

تقرير متكامل للوزيرة احلمود.

دعيج الدعيج

منى اللوغاني

الختيار المرشحين لفئات الطالب والمعلم والمدرسة لتمثيل الكويت

وزيرة التربية اعتمدت فريق جائزة آل مكتوم للتعليم المتميز
مريم بندق

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عم����ل جائزة حم����دان بن 
التعليمي  آل مكتوم لألداء  راشد 
املتميز للعام الدراسي 2010/2009 
برئاسة الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج وعضوية: 
عيس����ى بورحمة، وليد السعيد، 
وفاء االس����تاذ، لولوة الس����عيد، 
سهام السهيل، نوال كركوه، علي 
اس����ماعيل، مرمي العجمي، اميان 
الش����امري، منى احمد وس����ارة 

العازمي.

مهام فريق العمل

� االشراف واالعداد والتنظيم 
وحتكيم انشطة اجلائزة.

� االع����داد ألنش����طة اجلائزة 
ومتطلبات مشاركة الكويت.

� وضع تنفيذ اخلطة االعالمية 
واالش����رافية املصاحبة ألنشطة 

اجلائزة.
� تس����لم املطبوعات اخلاصة 
باجلائزة من امانة اجلائزة بدبي 
وتوزيعها على املناطق التعليمية 

واملدارس التابعة لها.
� عقد لقاءات تنويرية لتوضيح 

اهداف وثقافة اجلائزة.
� تس����لم طلبات الترشيح من 

امانة اجلائ����زة واعادة توزيعها 
على الراغبني باملشاركة.

� ال����رد عل����ى استفس����ارات 
املشاركني.

� اس����تقبال جمي����ع طلبات 
الترشيح من املدارس املشاركة.

� االشراف على عملية حتكيم 
طلبات الترشيح الختيار املرشحني 
الفئات  الكويت م����ن  ومتثي����ل 
املستهدفة )الطالب املتميز � املعلم 

املتميز � املدرسة املتميزة(.
الترشيح  � تس����ليم طلبات 
اخلاصة بالكويت ألمانة اجلائزة 
واملشاركة في حفل توزيع اجلوائز 
في االمارات العربية املتحدة )امارة 

دبي(.
أسلوب عمل الفريق

� يتم تقسيم اعضاء الفريق 
الى ثالث مجموعات يختص كل 
منها مبهام محددة وفقا ملا يراه 

رئيس الفريق.

� يتم عقد اجتماعات دورية 
واجتماعات اخرى تس����تدعيها 
حاجة العمل خارج أوقات الدوام 

الرسمي.
� حضور الدورات التدريبية 
املخصص����ة ألعضاء الفريق من 
قبل ادارة جائزة حمدان بن راشد 

آل مكتوم.
ويج����وز لرئي����س الفري����ق 
االستعانة مبن يراه مناسبا وفقا 
ملا تقتضيه مصلحة العمل واصدار 

القرار بذلك.
وتصرف مكافأة مالية لرئيس 
واعضاء اللجنة وفق النظم املالية 

املتبعة.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 
2009/10/1 حتى االنتهاء من تنفيذ 
النتائج، ويلغى  اخلطة واعالن 
م����ا يتعارض معه م����ن قرارات 

سابقة.
وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

مريم بندق
تعمم الوكيلة املس���اعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني االحد املقبل نشرة عامة على 
مدارس املرحلة االبتدائية بنني وبنات لتفعيل 
مشروع تخفيف احلقيبة املدرسية. وجاء 
في النشرة: على ضوء تقييم نتائج تطبيق 
مشروع تخفيف احلقيبة املدرسية في مدارس 
املرحلة االبتدائية، ورغبة في تطوير آلية 
تطبيقه، وعلى ما اقرت���ه اللجنة اخلاصة 
به من توصي���ات، يراعى تنفيذ االجراءات 
التالية: اوال: تتس���لم كل منطقة تعليمية 
منوذج تقنني الواجبات بديل )مفكرة التلميذ( 
مضافا اليها النشرة اخلاصة باآللية لتقوم 
بدورها في توزيعها وفقا الحصائية املدرسة 

من التالميذ.
ثانيا: توجه االدارة املدرسية رسالة الى 

اولياء االمور توضح لهم ما يأتي:
أ- جدول احلصص املدرسي.

ب- مواعي���د اللقاءات الدورية مع ولي 
االمر.

ت- شرح آلية تقنني الواجبات واهميتها 
في تخفيف احلقيبة.

ث- تأكيد ان جناح العملية التعليمية 
يعتمد عليهم كمش���اركني، ومتواصلني مع 

االدارات املدرسية.
ثالثا: تنظم ادارة املدرسة لقاء تنويريا 
مع اعضاء الهيئة التعليمية في املدرس���ة 
لعرض آلية العم���ل وحتديد دور مختلف 
الكوادر االدارية واالشرافية والتعليمية على 

النحو التالي: 1- املعلم
أ – يتابع املعلم ما يخص مادته في النموذج 
حيث يوجه التالميذ الى تسجيل الواجب 
املنزلي املطلوب، وعليه التوقيع باالس���م 

في اخلان���ة املخصصة 
ليتأكد من ان التلميذ قد 
سجل الواجب، ولسهولة 
التواصل مع ولي االمر، 
يجب ان يعرف التلميذ 
اسم املعلم، وان يكون له 
دور في مساعدة التالميذ 
في الصف في اول اشهر 
الدراسية بكتابة  السنة 
الواجب في النموذج او 

طباعته.
ب- يقوم معلم املادة 
له���ا واجب  التي ليس 
بتجميع الكتب اخلاصة 

مبادته م���ن التالميذ ووضعها في اخلزانة 
املخصصة للمادة في نهاية احلصة الدراسية، 
ويحتفظ باملفت���اح ليقوم بفتحها وتوزيع 

الكتب على التالميذ.
مالحظة: »يراعى التأكيد على ولي االمر 
بضرورة وضع طابع على الكتاب باس���م 
التلميذ، والنصح بعدم الشطب او الكتابة 

على الكتاب املدرسي محافظة عليه«.
ت- في حال وجود اختبار يطلب املعلم 
من التالميذ تس���جيل االختبار في اخلانة 
املخصصة للواجبات، ويضع عالمة »صح« 

دليال على وجود اختبار في هذا اليوم.
»على املعلم ان يتقيد بأن تكون مواعيد 
اختبار مادته متزامنة مع مواعيد الواجبات 
املنزلي���ة ملادته في النم���وذج قدر االمكان 
وعلى املنطقة التقيد باملواعيد احملددة بناء 

عليها«.
ث- عند تسجيل املعلم اسمه يطلع على 
مالحظات اولياء االمور ويأخذها بعني االعتبار 

للتواصل معهم.
2-رئي���س القس���م 

)املشرف الفني(
يض���ع ضمن خطته 
التزام  متابع���ة م���دى 
املعلمني بتنفيذ التعليمات 
اخلاصة باآللية2 - رئيس 
القسم )املشرف الفني(

يض���ع ضمن خطته 
التزام  متابع���ة م���دى 
املعلمني بتنفيذ التعليمات 
اخلاصة باآللية، ويرصد 
تقييما له���ا ضمن بند 
تنفي���ذ اللوائح والنظم 
ومواكبة املستجدات التربوية، وبناء عليه 
يطلع على مناذج التالميذ في اثناء زيارته 
للفص���ل والتأكد من مادته في النموذج مع 
اهمية التأكيد على مالحظاته في اجتماعاته 

الدورية معهم.
3 - املوجه الفني للمادة

يضع ضمن خطت���ه املتابعة للتأكد من 
مدى تقيد املعلم بتنفيذ التعليمات اخلاصة 
بالنموذج وكذلك رئيس القسم في اجتماعاته 
ومتابعاته ويرصد تقييمه لهما ضمن تقريره 

الذي يرفعه الى املوجه الفني االول.
4 - مراقب التعليم االبتدائي

يطلع املراقب خالل زياراته على عينة من 
مناذج اخلزانات التربوية وتنسيق الكتب 

فيها حسب اجلدول املقرر.
كم���ا يس���تقبل التقاري���ر الدورية من 
املدارس لدراس���تها مع املوجه الفني االول 
املختص الذي رصد رأي املوجهني الفنيني 
للمادة ووضعها في تقرير موضح فيه اهم 

االيجابيات والسلبيات واملقترحات واحللول 
لهذه الس���لبيات ليرفعها بدوره الى مدير 

الشؤون التعليمية.
5 - مدير الشؤون التعليمية

يطلع على النم���وذج من خالل زياراته 
للمدارس ويدرس التقرير املرفوع اليه من 
املراقب والتوجيه ويبدي رأيه ليعرض من 

ثم على املدير العام.
6 - املدي���ر العام: يطل���ع على التقرير 
الفتري، ويتابع مدى تقيد املدارس بتعليمات 
تنفيذ النم���وذج، ويدرس التقرير املرفوع 
اليه ويبدي رأيه، ومن ثم يتم رفع تقارير 
فترية الى الوكيل املساعد للتعليم العام لتتم 
دراستها في اجتماعات مجلس مديري العموم 
وتنفيذ التوصيات وف���ق املصلحة العامة 

ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوكالء.
رابعا: على االدارة املدرسية اعداد استبانة 
تقدم الى ولي االمر الس���تطالع رأيه حول 
آلية تنفيذ املشروع وتنفيذ مقترحاته ان لم 

تتعارض مع الهدف مع كل لقاء دوري.
خامسا: تشكل ادارة املدرسة جلنة مصغرة 
من املعلمني ورؤساء االقسام واالخصائي 
االجتماع���ي لرصد التجربة ورفع التقارير 
الدوري���ة بش���أن ردود الفع���ل املتوقع���ة 
حسب الفترات الدراسية املتبقية من العام 
الدراسي احلالي لترفعها الى مراقب التعليم 

االبتدائي.
مالحظات مهمة: � كتب احلاسوب وتفسير 
القرآن الكرمي حتفظ بصفة دائمة في اخلزانات 
التربوية لعدم وجود واجبات فيها، ولكون 

االستفادة منها داخل الفصل.
� أدوات الرسم وكراساته حتفظ في املرسم 

لتخفيف احلقيبة املدرسية.

تعمم نشرة على جميع المدارس األحد المقبل
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