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قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج

وفد تربوي لتنفيذ المكرمة األميرية
برحلة العمرة لطالب »الديني«

مريم بندق
أص���درت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود عدة قرارات وزارية تنفيذا للمكرمة االميرية بتخصيص 
رحلة العمرة الس���نوية لطالب املعاهد الدينية، جلنة املقاصف 

املدرسية، ومهمات رسمية الى اخلارج.
وجاءت القرارات كالتالي: تنفيذا للمكرمة األميرية بتخصيص 
رحلة العمرة السنوية لطالب املعاهد الدينية وبناء على كتاب 
الوكيل املس���اعد للتعليم النوعي رق���م 548 بتاريخ 2010/3/15 
بترشيح املشرفني على رحلة الطلبة للعام 2010/2009 وموافقة 
وكيل الوزارة بتاريخ 2010/3/22 واعتمادنا لهذه املهمة، اعتمدت 
الوزيرة أوال: تكليف كل من: حمود بن ثاني � مدير ادارة التعليم 
الديني، خالد الفيلكاوي � مدير معهد الفحيحيل الديني املتوسط، 
ميرز عازمي � رئيس قس���م مبعهد الفحيحيل الديني الثانوي، 
يعقوب األنصاري � رئيس قسم مبعهد قرطبة الديني املتوسط، 
عبدالعزيز اخلميس � رئيس قسم بإدارة التعليم الديني، لإلشراف 
على الطلبة خالل رحلة العمرة باململكة العربية السعودية خالل 

الفترة من 2010/4/9 الى 2010/4/17 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واإلقامة.

أما بشأن ضم أعضاء جدد للجنة العليا للرقابة واإلشراف على 
املقاصف املدرسية فإنه: إحلاقا بالقرار الوزاري رقم 2009/285 
بشأن تش���كيل اللجنة العليا للرقابة واإلشراف على املقاصف 

املدرسية.
قررت احلمود أوال: اعفاء سالم الراشد � مدير ادارة األنشطة 
التربوي���ة � منطقة حولي التعليمية من عضوية اللجنة العليا 

للرقابة واإلشراف على املقاصف املدرسية.
ثانيا: ضم محمود دشتي � مراقب األنشطة املدرسية � منطقة 
حولي التعليمية لعضوية اللجنة العليا للرقابة واإلشراف على 

املقاصف املدرسية.
ثالثا: متنح له مكافأة مالية وفقا للنظم املالية املتبعة.

رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2010/10/14، وعلى 
جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

وإحلاقا بالقرار الوزاري رقم 2010/144 بشأن ايفاد د.سعود 
احلربي � مدير ادارة املناهج في مهمة رس���مية حلضور اجتماع 
اخلبراء إلرساء حصيلة الدراسة املقارنة للكتاب املدرسي في اطار 
احلوار العربي � األوروبي بفرنسا خالل الفترة من 2010/3/29 الى 
2010/4/1، وبناء على كتاب اللجنة الوطنية الكويتية )اليونسكو( 
رقم 778 بتاريخ 2010/2/24 بشأن عدم حتمل املنظمة لتكاليف 
السفر للمشار اليه وموافقة وكيل الوزارة، واعتمادنا لهذا بتاريخ 
2010/3/28، تقرر: أوال: تعديل البند ثانيا بالقرار رقم 2010/144 

ليصبح على النحو التالي:
يتكف���ل املجلس األوروبي بتكاليف اقامة د.س���عود احلربي 

والكويت بنفقات السفر.
وتتحمل الكويت نفقات سفر وإقامة ابتسام احلاي.

ثانيا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب 
هذا القرار.

وبناء على دعوة املكتب االقليمي لقارة آسيا بالكويت للمنظمة 
العاملية الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا )ملست( 
للمش���اركة في املؤمتر العاملي حول تدريس العلوم في املرحلة 
االبتدائية الذي يقيمه املركز العاملي للدراس���ات التربوية وذلك 
مبدينة س���يفر في باريس بالفترة من 17 � 22 مايو 2010، وبناء 
على كتاب الوكيل املس���اعد للتعليم الع���ام رقم 3980 بتاريخ 
2010/3/18 بشأن اسماء املرشحني وموافقة وكيل الوزارة بتاريخ 
2010/3/21 واعتمادنا لهذه املهمة، قررت: أوال: ايفاد سعاد الرشود 
� املوج���ه األول للعلوم مبنطقة العاصمة التعليمية، ش���يخة 
الزعبي � موجه فني علوم مبنطقة مبارك الكبير التعليمية، في 
مهمة رس���مية حلضور املؤمتر العاملي حول تدريس العلوم في 
املرحلة االبتدائية وذلك مبدينة سيفر بباريس خالل الفترة من 

2010/5/16 الى 2010/5/23 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل األكادميية العاملية للعلوم بباريس )اجلهة املنظمة 

للمؤمتر( تكاليف اإلقامة وتتحمل الكويت تكاليف السفر.
وبالنظر للقرار الوزاري رقم 2010/150 بش���أن ايفاد كل من 
جاسر اجلويسر ومحمد البلوشي حلضور اجتماع املشرفني حول 
التطبيق امليداني مبدين���ة دبي خالل الفترة من 2010/3/29 الى 
2010/4/1 وبناء على االتصال الهاتفي مع مكتب التربية العربي 
لدول اخلليج بشأن ان استضافة املشاركني ال تشمل تذاكر السفر، 
ق���ررت وزيرة التربية: تعديل البند ثانيا بالقرار رقم 2010/150 
ليصبح على النحو التالي: يتحمل مكتب التربية العربي لدول 

اخلليج تكاليف االقامة وتتحمل الكويت تكاليف السفر.
وبناء على الدعوة املوجهة لوزي���رة التربية ومجموعة من 
وزارات وهيئات ومؤسسات الكويت للمشاركة في معرض مجاالت 
االستثمار والصناعة والتعليم واإلعالم والسياحة والطب بني 
الكويت وجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 27 � 29 ابريل 
2010، وكتاب مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم التربوي الى 
وكيل الوزارة وموافقتنا على املوضوع، اعتمدت الوزيرة قرارا 
تضمن: أوال: ايفاد املوضحة اسماؤهم في مهمة رسمية للمشاركة 
في املعرض املش���ار اليه اعاله بجمهورية مصر العربية خالل 
الفترة من 26 حتى 30 ابريل 2010، وهم: محسن العتيبي � مدير 
ادارة العالقات العامة واإلعالم التربوي، ثنيان العجمي � مراقب 
اإلعالم التربوي، غامن السليماني � رئيس قسم بادارة العالقات 

العامة، احمد اللهو � منسق اداري بادارة العالقات العامة.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واإلقامة ورسوم املشاركة 

في املعرض.

وزيرة التربية اعتمدت القرار وخاطبت الزبن للصرف

عددهم 324 طالبًا من أفريقيا وآسيا

800 دينار لـ 30 موظفًا بـ »المالية«
أعدوا ميزانية »التربية« للعام 2011/2010

مجلس الوزراء يبحث إعفاء طلبة المنح
الدراسية من رسوم العالج

احم���د احم���د عبدال���رازق 
الصفاني

اسامة فالح العدواني
اماني عبدالرسول املويل

اميان عباس القطان
امينة حسن صالح ابراهيم

انس محمد السيد عليوة
بدور عواض الرشيدي
جوزيف لطيف شكري

حصة اسماعيل اخلالدي
حصة عبيد الشمري

حنان حسن صالح
شيخة حبيب اخلياط

صالح ماهر محمد
عذاري علي العنزي

عهود سلمان الصانع
فاطمة مطلق فراج الشمري
محمد عبداهلل محمد جودة

مرمي عايد العنزي
منال زين برغش الظفيري

مينا موريس ابو اخلير
نادية حسن خشاوي
ندى حسن خشاوي

هيا عايض الرشيدي
ياسر قرني حسني

مريم بندق
علمت »األنباء« أن مجلس الوزراء سيناقش 
طلبا من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حول رسوم تكاليف عالج طلبة 
املنح الدراسية جاء في الطلب: تستضيف وزارة 
التربية ما يقارب 324 طالبا وطالبة كطالب منح 
دراسية من الدول األفريقية واآلسيوية، حيث 
توفر لهم السكن املناسب والرعاية االجتماعية 
ووسائل النقل حتى انتهاء املرحلة الثانوية وهم 
بال ش���ك بعد تخرجهم وعودتهم إلى أوطانهم 
يعكس���ون وجه الكويت املشرق في تعليمهم 

وتأهيلهم للمساهمة في تنمية بلدانهم.

وحي�����ث ان ه���ؤالء الط���لب���ة من الدول 
محدودة الدخل فال ميكن���هم حت��مل رس���وم 
العالج في املستشفيات احلكوم���ية التي تقت��ضي 
دفع رس����وم دخ��ول املس��تشفى واألش���عة 
الس���ينية واملقطعية والتحالي�����ل املخبرية 
والع�مليات اجلراحي���ة والفحوصات الطب��ية 
وبكل انواعها فإننا نرى عرض املوضوع على 

مجلس الوزراء.
1 � اإلعفاء كليا من تلك الرسوم.

2 � أو أن تتحمل وزارة التربية تلك الرسوم 
بالتنس���يق م���ع وزارة الصحة ويت���م ادراج 

االعتمادات املطلوبة في ميزانية الوزارة.

املكافأة وذلك مبنح فريق العمل 
املكلف بإعداد مشروع امليزانية 
مكافأة مالية قدرها 200د.ك ملدة 
4 اشهر اخرى العضاء الفريق 

وعددهم 30 موظفا هم:
راضي مطلق الرشيدي

انيسة الوهابي
سلمى محمد جواد معرفي

متاضر محمد العرادة
عالء محمد حسني
حسني ابو املعاطي

مريم بندق
رفعت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
كتابا الى رئيس ديوان اخلدمة 
الزبن حول  املدنية عبدالعزيز 
مكافأة العاملني مبشروع ميزانية 
وزارة التربية 2011/2010 لالبواب 
الثاني، الثالث، الرابع، اخلامس، 
الس���ادس، الس���ابع جاء فيه: 
باالش���ارة الى املوضوع اعاله 
وكتابكم رقم »201001007162« 
بتاريخ 2010/2/24 بشأن املوافقة 
على صرف مكافأة عن 3 اشهر 
فقط مع خص���م 25% من قيمة 
العمل  املقترحة لفريق  املكافأة 
املكلف بإعداد مشروع ميزانية 
الوزارة للسنة املالية 2011/2010 
نظرا لطبيعة اعداد املشروع لكل 
باب من ابواب امليزانية على حدة 
ومراجعة جه���ات االختصاص 
داخل قطاعات الوزارة املختلفة 
باالضافة الى وزارة املالية ممثلة 
العامة وش���ؤون  امليزانية  في 

التخزين وادارة املشاريع.
لذا يرجى اع���ادة النظر في 

د. موضي احلمود

متاضر السديراوي

راضي الرشيدي

مريم بندق
التربية  وجه���ت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم���ود الوكالء املس���اعدين 
بالتربية ال���ى تنفيذ اجراءات 
فاعل���ة لتنفيذ املش���روعات 
التطويرية الواردة في برنام���ج 
عم���ل احلكومة على مستوى 

القطاعات املختلفة.
وطلبت احلمود من الوكالء 
عق���د اجتماع���ات دورية مع 
مدي���ري االدارات التابعة لهم 
ال تقل عن اجتماعني ش���هريا 
ملتابعة االج���راءات التنفيذية 
للمشروعات التطويرية واخطار 
الوزيرة بتقرير عن نتائج تلك 
التواصل  االجتماعات الهمية 
واملتابعة والتنسيق لتحقيق 
الفاعلي���ة ومواصل���ة تنفيذ 
االج���راءات املطلوب���ة لتنفيذ 

املشروعات التطويرية.
على صعيد متصل شكلت 
احلمود جلنة تقومي مش���روع 
ادخال مواد الرياضيات، اللغة 
العربية واللغة االجنليزية، في 
رياض االطفال »املستوى االول 

والثاني« وجاء في القرار:
اوال: تش���كيل جلنة تقومي 
املشروع من القيادات االكادميية 
التالية: د.س���لوى  والتربوية 

جوهر � كلية التربية االساسية � 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
� رئيسا، وعضوية د.منى محمد 
� كلية التربية � جامعة الكويت، 
د.عبداحملسن دشتي، د.احمد 
� كلية  الهولي، د.إلهام املغني 
التربي���ة االساس���ية � الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي، 
س���لوى العمي���ري � املوجهة 
الفنية العامة لرياض االطفال 
باالناب���ة، ضي���اء العصفور � 
اول���ى رياض  موجه���ة فنية 
التعليمية،  � اجله���راء  اطفال 
أمينة املليف���ي � موجهة فنية 
اولى رياض اطفال � االحمدي 
التعليمية، منيرة البكر � موجهة 
فنية اولى رياضيات � االحمدي 
التعليمي���ة، مه���ا االبراهيم � 
موجهة فنية اولى لغة اجنليزية 
التعليمية، زينب  الفروانية   �
دش���تي � موجهة فنية رياض 
التعليمية،  � اجله���راء  اطفال 
أمينة بوكن���ان � موجهة فنية 
الك�بير  � مبارك  رياض اطفال 
 � التعليمية، عفاف املس���باح 
موج���هة فنية رياض اطف��ال 
� حولي التعليمية، رحاب بن 
نخي � موجهة فنية رياض اطفال 
� الفروانية التعليمية، عبدالعال 
ع���وض اهلل � موجه فني لغة 

1 - تقومي »مكتبي وميداني« 
ملشروع ادخال مواد »الرياضيات، 
اللغة العربية، اللغة االجنليزية« 
في رياض االطفال »املستوى 

االول والثاني«.
الفلسفة واالهداف، احملتوى 
العلمي، طرق التدريس، الوسائل 
التعليمية، دليل املعلمة، كراس 
الطفل، احتياجات املش���روع، 

الدورات التدريبية املطلوبة.
اع���داد تقرير ختامي   - 2
اللجن���ة متضمن���ا  العم���ال 
التوصيات االجرائية لتطوير 

املنهج.
ثالثا: اسلوب عمل اللجنة:

جتتم���ع اللجنة بدعوة من 
رئيس���ها فور ص���دور القرار 
وتك���ون اجتماعاته���ا خارج 
الرسمية، تضع  الدوام  اوقات 
اللجنة خطة زمنية لتنفيذ املهام 
املطلوبة، ميكن للجنة االستعانة 
مبن تراه مناسبا الجناز املهام 
التقرير  اليها، يس���لم  املوكلة 
اخلتامي في نهاية شهر ديسمبر 
2010 شامال صورة واضحة عن 
التق���ومي والتوصيات  نتائج 

املقترحة.
رابعا: تصرف العضاء اللجنة 
مكاف���أة مالية حس���ب النظم 

املعمول بها في هذا الشأن.

واعداد سجل حضور للمتدربني 
واعضاء الفرق.

- االع���داد اجلي���د للفرق 
املش���اركة وحض���ور قرع���ة 
املباري���ات واع���داد ج���داول 
مبباري���ات كل فري���ق عل���ى 

حدة.
التربية  - متثي���ل وزارة 
التمثيل املشرف واحملافظة على 
املظهر العام كممثلني للوزارة 

بأنشطة الهيئة.
ثالث���ا: يعمل به���ذا القرار 
اعتب���ارا من تاري���خ صدوره 
انش���طة  وينته���ي بانته���اء 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
الرياضي  احلكومية للموسم 

.2010/2009
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
لرئيس واعضاء فريق العمل 
مقدارها 300 دينار ش���هريا، 
وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة 

املدنية.

واملالب���س واالدوات اخلاصة 
التدريب  بالتدريب واماك���ن 

ومواعيدها.
ادارة  م���ع  التنس���يق   -
العام���ة واالعالم  العالق���ات 
الترب���وي للتغطية االعالمية 

لهذه املشاركات.
- تنظيم حضور التدريب 

ال���وزارة واملناطق التعليمية 
الت��ربية  العاملني بوزارة  من 
في فرق )كرة القدم – كرة السلة 
– كرة اليد – الس���باحة – كرة 

املاء(.
- متابعة واعداد هذه الفرق 
فني���ا وبدنيا للمش���اركة في 

أنشطة الوزارات.
- جتميع اسماء املشرفني 
واملدربني ومساعديهم والعبي 
اليه���ا وانهاء  الفرق املش���ار 
اجراءات تسجيلهم والكشف 

الطبي.
- اعداد برن����امج تدريبي 
ل���كل فري���ق على ح���دة من 
الفريق ومدربه  خالل مشرف 

ومساعده.
- تنظيم واعداد كش���وف 

وسجالت املشاركني.
التنس���يق م���ع االدارات 
الوزارات بشأن  املختصة في 
التسجيل والتدريب واملباريات 

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية 
الس���ديراوي جلنة  متاض���ر 
رياضية عليا للمش���اركة في 
الوزارات والهيئات  انش���طة 
واملؤسسات احلكومية بهدف 
ال���وزارة  حتقي���ق سياس���ة 
الرامي���ة ال���ى التع���اون بني 
الهيئات واملؤسسات الرياضية 

بالكويت.
نص القرار على: أوال تشكيل 

جلنة من االسماء التالية:
عبدالكرمي محمد، يوس���ف 
اخلضير، طارق اجلالهمة، بدر 
املطوع، عبداهلل العثمان، عماد 
الشواف، ثامر اشكناني، فاحت 
الفضلي، عبدالرحمن الناشي، 
احمد مبارك، طارق الشواف، 

واحمد سعيد.
ثانيا: مهام فريق العمل:

آلية ملش���اركة  - وض���ع 
الراغب���ني من جمي���ع ادارات 

عربي���ة � االحمدي التعليمية، 
سارة العجمي � مشرفة روضة 
االميان � الفروانية التعليمية، 
رضية البناي � مشرفة روضة 
الكبي���ر  � مب���ارك  النض���ال 
التعليمية، زهراء صفر � معلمة 
روضة عمر ب���ن عبدالعزيز � 
العاصمة التعليمية، مشاعل بن 
جبل � معلمة روضة القصور 
� مركز تدريب املعلمات، جناة 
العيسى � باحث مبتدئ تربوي 
� ادارة التقومي وضبط جودة 
التعليم ومها مرزوق � رئيس 
وحدة ري���اض االطفال � ادارة 

تطوير املناهج.
ثانيا: مهام اللجنة:

وجهت الوكالء المساعدين لتنفيذ إجراءات مشاريع برنامج الحكومة

الحمود: لجنة لتقويم إدخال المواد األساسية في رياض األطفال
الحمود تفتتح 
مسابقة فادية 

السعد غدًا

تأخر اللوغاني 
أدى الستياء 

متقاعدي
»حولي التعليمية«

باإلنابة عن س���مو 
الوزراء تفتتح  رئيس 
وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي 
احلمود مسابقة فادية 
السعد العلمية العاشرة 
صباح غ���د اخلميس 
بفن���دق ك���ورت يارد 

ماريوت.
اس���تقبلت  وق���د 
احلمود الشيخة فادية 
السعد ظهر امس حيث 
أكدتا أهمية املس���ابقة 
الى دعم  التي ته���دف 
الش���بابية  األنش���طة 
وتطوير وتنمية االبتكار 
والبح���ث العلمي لدى 

الشباب.

أدى تأخ���ر وكيلة 
الع���ام منى  التعلي���م 
اللوغاني عن حضور 
احتفال منطقة حولي 
لتك���رمي  التعليمي���ة 
املتقاعدي���ن في املوعد 
احملدد الى استياء عام 
ب���ني احلض���ور الذين 
انصرف أغلبهم رافضا 
التكرمي بعد انتظارهم 
الساعة  ساعة ونصف 
كامل���ة دون حض���ور 

الوكيلة اللوغاني.

السديراوي: 300 دينار شهريًا ألعضاء اللجنة 
الرياضية العليا للتعاون مع الهيئات المختصة


