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مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بتدوير مديري املدارس 
العربي����ة اخلاصة بع����د مرور 4 
سنوات من اصدار قرارات التعيني 

للعمل في املدارس.
وقالت مصادر تربوية مسؤولة 
ل����� »األنب����اء« ان الق����رار اجلديد 
س����يطبق اعتبارا من بداية العام 
الدراسي اجلديد 2011/2010 حيث 
العام����ة للتعليم  االدارة  تكل����ف 
اخلاص بإشراف مديرها العام محمد 
الداحس بحصر اس����ماء املديرين 
القرار،  التي سيشملها  واملديرات 
مؤك����دة انه لن يك����ون هناك اي 

استثناء من التطبيق.
وردا على س����ؤال حول مدى 
مراعاة ق����رارات التدوير لرغبات 
املديرين واملديرات اجابت املصادر 
ان االدارة حت����رص عل����ى تهيئة 
اجلو النفس����ي االيجابي العضاء 
الهيئات االدارية والتدريسية والذي 
ينعكس ايجابا على العطاء لصالح 
الطالب الذي ه����و العنصر االول 
من عناص����ر املنظومة التعليمية 

املنطقة التعليمية واعداد الردود 
املناسبة بشأنها وذلك بالتعاون 
مع ادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي، اصدار نشرة اخبارية 
اه����م اخب����ار وقرارات  تتضمن 
التعليمية  املنطق����ة  واجن����ازات 
وتوزيعه����ا عل����ى كل القطاعات 
التربوية، تغطية  واملؤسس����ات 
وابراز االنشطة املدرسية التابعة 
للمنطقة التعليمية اعالميا، االطالع 
على الصحاف����ة احمللية اليومية 
واالسبوعية ملعرفة ما ينشر عن 
املنطقة التعليمية ومدارسها واتخاذ 
الالزم بالتعاون مع ادارة العالقات 
العامة واالعالم التربوي، التنسيق 
مع ادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي بالوزارة لتكون الرسالة 
االعالمية للمنطقة التعليمية متفقة 
في الهدف واملضمون، اس����تقبال 
الوفود  وتنظيم برامج زي����ارات 
التربوية للمدارس التابعة للمنطقة، 
تصوير وتوثيق االنشطة املدرسية 

ملدارس املنطقة التعليمية.
املادة الرابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما 
يتعارض معه من قرارات سابقة.

ينشر او يذاع في الوسائل املختلفة 
التعليمية  انش���طة املنطقة  عن 
واعداد الردود املناس���بة بشأنها 
وذلك بالتعاون مع ادارة العالقات 
العامة واالعالم التربوي، تنظيم 
املع���ارض واملؤمترات واللقاءات 
والندوات احمللية لربط املنطقة 
التعليمية باملجتم���ع والهيئات 
التربوي���ة والثقافية، اضافة الى 
تنظي���م املؤمت���رات الصحافية 
الت���ي يدع���و اليه���ا مدي���ر عام 
التعليمية، اس���تقبال  املنطق���ة 
جمهور املراجعني ملباني املنطقة 
التعليمية والرد على استفساراتهم 
الى االدارات املعنية  وتوجيههم 
وارش���ادهم الى م���ا ميكن عمله 
بش���أن معامالتهم، التعرف على 
الت���ي تكثر حولها  املوضوعات 
الش���كاوى ورفع تقارير حولها 
الى مدير عام املنطقة التعليمية، 
تنظيم اجلوان���ب االعالمية عن 
التربوية باستخدام كل  القضايا 
الوسائل االعالمية من اجل اعالم 
املجتمع بجهود وانشطة املنطقة 
التعليمية، متابعة ما ينشر او يذاع 
من الوسائل املختلفة عن انشطة 

اخلدمة املدنية وتضمن القرار: 
املادة األولى: اس����تحداث قسم 
للعالقات العامة واالعالم التربوي 

في املناطق التعليمية.
املادة الثانية: يتبع قسم العالقات 
العامة واالعالم التربوي مدير عام 

املنطقة التعليمية مباشرة.
املادة الثالثة: اختصاصات قسم 
العالقات العامة واالعالم التربوية: 
متابعة تنفي���ذ البرامج اخلاصة 
باستقبال واقامة وزيارة ضيوف 
املنطقة التعليمية ومرافقتهم اثناء 

التعاون ل����دول اخلليج العربية، 
الديبلوماسيون، األسرى والشهداء 
غير الكويتيني، اجلالية اليمنية، 
العاملون في املدارس احلكومية من 
محضري العلوم وأمناء املكتبات 
واالختصاصي����ني االجتماعي����ني، 
اعضاء هيئة التدريس في اجلامعة 
العربية املفتوحة وجميع موظفي 
املفتوح����ة،  العربي����ة  اجلامع����ة 
املوجه����ون الفني����ون واملعلمون 
العامل����ون في وزارة  واملعلمات 
التربية، اعض����اء هيئة التدريس 

فترة االقامة وذلك بالتعاون مع ادارة 
العالقات العامة واالعالم التربوي، 
تلقي ش���كاوى واستفس���ارات 
املراجعني عن معامالتهم مع املنطقة 
التعليمية ومتابعتها لدى الوحدات 
التنظيمية املعنية بها وافاداتهم مبا 
مت فيها او ارشادهم ملا يجب عمله 
بشأنها، تنظيم اجلوانب االعالمية 
عن القضايا التربوية باستخدام 
كل وسائل االعالم من اجل اعالم 
املجتمع بجهود وانشطة املنطقة 
الى متابعة ما  التعليمية اضافة 

في جامعة الكويت واملعاهد الفنية 
التابعة ل����وزارة التعليم العالي، 
العاملون  التدريس  اعضاء هيئة 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب والباحثون في معهد 
الكويت لالبح����اث العلمية، هيئة 
التدريس باكادميية سعد العبداهلل 

للعلوم االمنية.
ق����رارا  الوزي����رة  واص����درت 
الستحداث قسم للعالقات العامة 
الترب����وي باملناط����ق  واالع����الم 
التعليمية بناء على موافقة ديوان 

ولذلك س����نعمل لتنفيذ القرار مع 
مراعاة تلبية رغبات املش����مولني 
بالنقل وفق أقصى ما ميكن وفقا 

لألوضاع في امليدان.
العربية  امل����دارس  ان  يذك����ر 
اخلاصة تبلغ حاليا 47 مدرس����ة 
بعضها تتفاوت املراحل التعليمية 

في كل منها.
وعلى صعي����د متصل، وافقت 
وزارة التربية على قبول الطلبة غير 
الكويتيني من ابناء الفئات املستثناة 
في مدارس التربية اخلاصة. وأبلغت 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني ان مجلس الوكالء اعتمد 
ضوابط تسجيل الطلبة بواقع 10 
لكل اعاقة مع وضع ضوابط اخرى 
الختيار هذا العدد من قبل قطاع 
التعليم النوعي ش����رط ان يكون 
الطفل من مواليد الكويت على ان 
يطبق القرار اعتبارا من بداية العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
والفئات املستثناة من التالميذ 
غير الكويتيني ابناء كل من الفئات 
التالي����ة: األم الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي، مواطنو مجلس 

بعد موافقة مجلس الوكالء واعتبارًا من العام الدراسي 2011/2010

الحمود: تدوير مديري المدارس الخاصة بعد 4 سنوات من التعيين
قبول الطلبة غير الكويتيين في »التربية الخاصة« من أبناء الفئات المستثناةاعتماد قرار اس�تحداث أقس�ام العالقات العامة في المناطق التعليمية

منى اللوغانيعائشة الروضان

محمد الداحس محمد الكندري متاضر السديراوي د. موضي احلمود

250 ألف دينار 
مكافآت العاملين

في الكنترول

الصايغ: انتهاء
صاالت البولينغ 

بالشامية والدعية

اعتمدت وكيلة وزارة التربية 
الس���ديراوي مكافآت  متاض���ر 
العامل���ني في كنت���رول العلمي 
واألدبي للفترة الدراسية الثانية 
لطلبة الصف الثاني عشر وتبلغ 

املكافآت 250 ألف دينار.
وقال���ت املص���ادر ان إحالة 
املكافآت الى حسابات املستحقني 

ستتم خالل هذا األسبوع.

اعلن الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوي���ة م.محمد الصايغ عن 
انتهاء العمل في صاالت البولينغ 
في ثانويتي احمد البشر الرومي 
مبنطقة الدعية، واجلزائر للبنات 
في الشامية متهيدا الفتتاحهما امام 
الطلبة والطالبات وفق ضوابط 

قطاع التعليم العام.

مريم بندق
عممت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم 
العام من���ى اللوغ���اني على مدي���ري ومديرات 
املدارس احلكوم���ية للمراحل التعل���يمية االبتدائي 
واملتوسط والث���انوي )ما عدا رياض األطفال( 

آلية عمل املديرين املس��اعدين جاء فيها:
باإلشارة الى القرار الوزاري رقم 2003/137 
الصادر بتاريخ 2003/4/7 بشأن تغيير مسمى 
وكيل املدرس���ة ليصبح »مدي����را مس������اعدا« 
واملتضمن في مادته الث���انية »تع����يني مدي����رين 
مساعدين لكل مدرسة احدهما للشؤون اإلدارية 
واملالية والثاني للش���ؤون التعليمية« على ان 

يكون العمل متبادال بينهما سنويا.

وحرص��ا على تف���عيل مض���مون وأهداف 
القرار الوزاري، وض��مان است��قرار وانت���ظام 
مهام الع��مل الواردة في دل��يل العمل املدرسي 
على م���دار الع���ام الدراس��ي، وتيس���ير اجراءات 
املتابع���ة والتقييم للمه���ام الوظيفية املختلفة 
»التعليمية/اإلدارية املالية« املس���ندة لكل مدير 

مساعد.
لذا يراعى االلتزام بتسمية وحتديد مهام كال 
املديرين املس���اعدين من ب��داية كل عام دراسي 
حتى نهاي���ة الع��ام ليباش���ر كل منهما مهامه 
واختصاصاته على مدار العام الدراسي بصورة 
متكاملة وال يتم تبادل املهام واالختصاصات اال 

مع بداية العام الدراسي التالي.

تبادل االختصاصات للمديرين المساعدين مع بداية العام الدراسي
مريم بندق

تعكف وكيلة القطاع االداري عائش���ة الروضان على اعداد 
مذكرة لدي���وان اخلدمة املدنية حول اقرار زيادة مالية خاصة 
لفئتي احملاسبني والقانونيني من الوافدين العاملني في وزارة 

التربية اسوة بنظرائهم في الوزارات االخرى.
وقالت املص���ادر ان ال���وزارة س���تولي هات���ني الفئ����تني 
اهتماما كبي���را إلقرار الزيادة املطل���وب���ة ل��هم وف��قا ملا يتم 
االتفاق عليه مع مس��ؤولي الديوان خاصة ان مرت��باتهم لم تزد 
من���ذ التحرير حتى اآلن على الرغم من اقرار زيادات للعاملني 

الوافدين في التخصصات ذاتها ببعض الوزارات.
يذك������ر ان جه�����ود وكي��لة ال���وزارة املس���اعدة للقطاع 
االداري اثمرت مؤخرا عن اقرار زيادة 250 دينارا للمهندسني 

الوافدين.

الروضان: زيادة مالية للمحاسبين والقانونيين

وظيفة شاغرة في اليونسكو

بن غيث: ضوابط لتوزيع الوجبات الغذائية على تالميذ الرياض
مريم بندق

اصدر مدير ادارة اخلدمات العامة وليد بن 
غيث نشرة عامة جاء فيها: اميانا من الوزارة 
)ادارة اخلدمات العامة( وجريا على عادتها 
باحلرص على تقدمي وجبة التغذية لرياض 
االطفال ومدارس ادارة التربية اخلاصة في 
اليوم االول من كل عام دراسي جديد، وحرصا 
من الوزارة على احاطتكم بالعلم اوال بأول 
فيما يخص الوجبات الغذائية، وعليه يرجى 
العلم ان التعاقد مع الشركات املنفذة للعقود 

مازال مستمرا للفصل الدراسي الثاني.
وبن���اء عليه، يرجى التأك���د من النقاط 
التالية: ان تكون الوجبات مطابقة لبرنامج 

التغذية قبل التسلم )وفقا لبرنامج التغذية(، 
نظاف���ة الوجبة وتاريخ الصالحية، وكذلك 
السالل التي تنقل بها الوجبات وعدم كسرها، 
عدد الوجبات وتدوينها في س���ند التسلم، 
تسلم الوجبات يكون ما بني الساعة السابعة 
والثامنة صباحا وبعدها يحتسب تأخيرا، 
ان يتم التوقيع على تسلم الوجبات من قبل 
مشرفة التغذية او املجهزة ثم يعتمد بتوقيع 
ادارة الروضة/ املدرسة مع اخلتم، في حال 
الرغبة بزيادة عدد الوجبات او انقاصها يتم 
االتصال بقسم التغذية بادارة اخلدمات العامة، 
تقوم الشركة بتوفير عدد )2 ثالجة( عرض 
ذات الباب الزجاجي الش���فاف لكل روضة/ 

مدرسة احداهما للحليب ومشتقاته واالخرى 
للعصير وانواعه )الكتاب الدارة اخلدمات 
العامة بالتس���لم( وفي ح���ال عدم التوفير 
تتم مخاطبة ادارة اخلدمات العامة التخاذ 
الالزم، الكتابة الدارة اخلدمات العامة )قسم 
التغذية( في حال وجود اي مالحظات على 
اداء الشركة وفي حال عدم مطابقة الوجبة 
لبرنامج التغذية مع ما يثبت ذلك، في حال 
وجود تلف في الوجبة او جزء منها او عدم 
جودة او غيره من املخالفات يجب ارس���ال 
الوجبات التالفة مع حتديد العدد فورا الى 
الوزارة )ادارة اخلدمات العامة � قسم التغذية( 

التخاذ االجراءات الالزمة في حينها.

اصدرت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع 
االداري عائش����ة الروضان تعميما على جميع 
االدارات واملناط����ق التعليمي����ة ومراكز العمل 
التابعة لها بش����أن االعالن عن وظيفة شاغرة 

لدى منظمة اليونسكو وفقا ملا يلي:
أوال: الوظيف����ة املطلوبة � نائب املدير العام 

في مقر منظمة اليونسكو � باريس.
ثاني����ا: املؤه����الت الدراس����ية واخلب����رات 

وشروط شغل الوظيفة كما هو وارد بالكشوف 
املرفقة.

ثالثا: املهام واملزايا الوظيفية كما هو وارد 
بالتعميم املعمم على العاملني.

فعلى جميع العاملني بالوزارة من الكويتيني 
والراغبني بالترشيح لشغل الوظيفة اعاله تقدمي 
الترشيحات للجنة الوطنية الكويتية للتربية 

والعلوم والثقافة في موعد اقصاه 2010/3/7.

مرسوم بعضوية العثمان في »التأمينات االجتماعية«

»الداخلية«: قرار بإجراءات اإلبالغ عن تغّيب الخدم
صدر املرسوم األميري رقم 63 لسنة 2010 بتعيني الفريق م.ناصرالعثمان 
عضوا في مجلس ادارة املؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية وجاء 
في نص القرار: يعني الفريق م.ناصر أحمد عبداللطيف العثمان عضوا 
في مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خلفا للدكتور 

نبيل احمد املناعي وذلك للفترة املتبقية من مدة املجلس.
من جهة اخرى اصدر وزير الداخلية الفريق م.الشيخ جابر اخلالد 
القرار الوزاري رقم 556 لسنة 2010 بشأن ندب العميد يوسف الروضان 
وعبدالعزيز املهيلج محققني في تنفيذ احكام املرسوم بالقانون 89/21 
وجاء في القرار: مادة 1: يندب اآلتي اسماؤهما ويكون لكل منهما صفة 
محقق في تنفيذ احكام املرس����وم بالقانون رقم 79/21 في شأن الدفاع 
املدن����ي والقرارات املنفذة له ويكون لهما في اي وقت حق الدخول الى 
اماكن تنفيذ تلك التدابير املنصوص عليها باملرسوم بالقانون سالف 
الذكر للتحقق من تنفيذ تلك االحكام واثبات اية مخالفة لها وهما: العميد 

يوسف عبدالعزيز الروضان وعبدالعزيز احمد املهيلج.
م����ادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 

تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
كما اصدر اخلالد القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2010 بتعديل بعض 
احكام القرار الوزاري رقم 76/81 بالالئحة التنفيذية لقانون املرور وجاء 
بالقرار ما يلي: مادة اول����ى: اوال: يضاف نوعان جديدان الى اللوحات 
املعدنية الواردة في البند 3 من املادة 32 من القرار الوزاري رقم 76/81 
املش����ار اليه وذلك على النحو التالي: خصوصي: وتصرف للمركبات 

اآلتية: مقطورة، شبه مقطورة »في حالة تعدد اشباه املقطورات«.

ثانيا: يض����اف نوعان جديدان الى اللوح����ات املعدنية الواردة في 
البن����د 5 من املادة 32 من القرار الوزاري رقم 76/81 املش����ار اليه وذلك 
على النحو التالي: عمومي: وتصرف للمركبات اآلتية: مقطورة، شبه 

مقطورة »في حالة تعدد اشباه املقطورات«.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة 2 من املادة 34 من القرار الوزاري رقم 
76/81 املش����ار اليه النص التالي: وتعامل ش����به املقطورة مع القاطرة 
كوح����دة واحدة في حالة عدم فصلهما، م����ع مراعاة حكم املادة 35 من 

هذه الالئحة.
وكذلك اصدر اخلالد القرار الوزاري رقم 598 لس����نة 2010 بش����أن 
االجراءات الواجب اتباعها بشأن االبالغ عن تغيب اخلدم اخلصوصيني 

ومن في حكمهم، حيث نص القرارعلى:
مادة اولى: استثناء من احكام القرار الوزاري رقم 2008/2411 املشار 
اليه، تختص االدارة العامة ملباحث الهجرة بتلقي البالغ من الكفيل عن 
ترك اخلادم ومن في حكمه العمل لديه، وعليها اجراء البحث والتحري 

بشأن هذا واخطار االدارة العامة للهجرة.
مادة ثانية: تقوم االدارة العامة للهجرة فور تلقيها االخطار بالبالغ 
املشار اليه في املادة )1( باتخاذ اجراءاتها وفقا لنص املادة 14 من املرسوم 

بقانون رقم 1959/17 املشار اليه.
مادة ثالثة: يحدد وكيل الوزارة االجراءات واجبة االتباع املترتبة على 

االبالغ املشار اليه وفقا لالحكام القانونية املقررة في هذا الشأن.
مادة رابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا 

من تاريخ نشره.


