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مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود فريقا برئاسة وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
لتطوير دور املجلس األعلى للتعليم كمجلس مستقل في 
إطار تنفيذ اخلطة اإلمنائية لوزارة التربية متوسطة املدى 

للسنوات 2011/2010 ـ 2014/2013.
يضم الفريق كأعضاء: ابراهيم اخلليفيـ  جامعة الكويتـ  
كلية التربية، د.دالل الهدهودـ  عميد كلية التربية األساسية 
ـ ســـابقا، صبيحة اجلاسم ـ أمني مساعد للمجلس األعلى 
للتخطيط ـ سابقا، انعام املطوع ـ األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط، ســـامة عمارـ  مستشار مبكتب وزيرة 
التربية، رضوان الرضوانـ  أمني عام املجلس األعلى للتعليم 

باإلنابة.
حدد القرار مهام الفريق في اآلتي:

ـ تقييم اجنازات املجلس األعلى للتعليم منذ بدء ممارسة نشاطه بصدور املرسوم بالقانون 
رقم 4 لسنة 1987 وحتى اآلن، واثره على تطوير العملية التعليمية.

ـ االطـــاع على جتارب الدول في حتديد تبعية املجلس املماثل واختيار أفضل النظم التي 

تتوافق مع البيئـــة الكويتية ووضع املقترحات املنطقية 
لتبعية املجلس.

ـ حتديد التطلعات املطلوبـــة من املجلس واإلجراءات 
الازمة لتفعيل نشاطه.

ـ دراسة مقترح مد نشاط املجلس األعلى للتعليم ليشمل 
التعليـــم العام والتعليم العالي بالتنســـيق مع اجلامعة 

والهيئة واملجلس األعلى للجامعات اخلاصة.
ـ حتديد التغيرات املطلوبة في التشريعات واملراسيم 

والقرارات احلالية.
ـ االستعانة بأحد املكاتب االستشارية في الدعم الفني 

لتنفيذ املهام املطلوبة.
هذا ويحق للفريق تشـــكيل فرق عمـــل فرعية لتنفيذ 

بعض املهام وملدة محددة.
وتصرف مكافأة مالية شهرية ألعضاء فرق العمل يحددها 

وزير التربية من بند أعمال أخرى.
وينص القرار على انه: على جميع اجلهات املعنية العلم والعمل مبوجبه اعتبارا من شهر 

مايو 2010 ويستمر العمل به حتى نهاية مارس 2011.

محمد الصايغ محمد الكندري

متاضر السديراوي د.موضي احلمود

ضمن المشروعات اإلنمائية متوسطة المدى ولتقييم إنجازاته وأثرها على تطوير العملية التعليمية

وزيرة التربية: فريق برئاسة السديراوي لتطوير »األعلى للتعليم«
الحمود: ترقية نجيبة الرومي بوظيفة موجه عام للتربية الفنية

مريم بندق
اقرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا 
بترقي��ة املوجه الفن��ي األول مبنطقة 
حولي التعليمية مل��ادة التربية الفنية 
)جنيبة الرومي( للعمل بوظيفة موجه 
فني عام للمادة اعتبارا من 10 اجلاري 
وتضم��ن القرار الوزاري متديد ندب 
جنيبة غامن موسى الرومي املوجه الفني 
األول مبنطق���ة حولي التعليمية ملادة 
التربي��ة الفني���ة للعمل بوظي����فة 
موجه فن���ي عام مل��ادة التربي���ة 
الفن��ية وذلك اعتبارا من 2009/12/5 

وحتى 2010/6/9.
واستندت الوزيرة في قرار الترقية 
إلى املرس��وم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية والقوانني 

املعدلة له.
وعلى املرسوم الصادر في 1979/4/4 
في شأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته 
وقرار الندب رقم )2008/531( بتاريخ 
2008/12/4. واعتم��اد كل من الوكيل 
املساعد للتعليم العام بتاريخ 2010/5/13، 
ووكيل وزارة التربية بتاريخ 2010/5/27، 
ومراقب شؤون التوظف بديوان اخلدمة 

املدنية بتاريخ 2010/5/20.

الروضان لقطاعات »التربية«: تكليف 
الموظفين فترة ال تزيد على شهرين

مديرو عموم المناطق: إضافة التربية 
اإلسالمية لمراكز رعاية المتعلمين

مريم بندق
التربية  عممت وكيلة وزارة 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان نشــــرة علــــى جميع 
قطاعات الوزارة وإداراتها املختلفة 
إضافة الى املناطق التعليمية جاء 
فيها: باالشارة الى القرار الوزاري 
رقم 2007/302 بشــــأن إجراءات 
شغل الوظائف اإلشرافية، والذي 
نصت املادة اخلامسة منه على أنه: 
»يجوز للوكيل املساعد املختص 
او مدير عام املنطقة التعليمية أن 
يكلف احد املوظفني بصفة مؤقتة 
ال تزيد على شهرين لشغل احدى 

الوظائف الشاغرة«، وإعماال لنص املادة سالفة الذكر.
لــــذا يرجى التقيد بفترة التكليف املنصوص عليها بحيث ال تزيد 
على شهرين مع ضرورة متابعة قرارات التكليف الصادرة بهذا الشأن 

بصفة دورية، وذلك تافيا لوقوع أي مخالفات.

مريم بندق
ناقش مجلس مديري عموم 
املناطق التعليمية برئاسة الوكيل 
املساعد لقطاع التعليم العام منى 
اللوغاني القرار الوزاري اخلاص 
مبراكز رعايــــة املتعلمني بهدف 
إضافــــة وتعديل بعــــض البنود 

طبقا لرأي أهل امليدان.
واتفق احلضور على ان ينص 
القرار على 4 فترات دراسية بدال 

من الفصلني األول والثاني.
ومت االتفاق على إضافة مادة 
التربية اإلسامية الى املواد التي 
تقــــدم للطاب في هــــذه املراكز 

باإلضافة الى جميع املواد احلالية.
وســــألت اللوغاني مديري املناطق عــــن التعديل الذي ينص على 
انتقال رؤســــاء أقســــام الشــــؤون القانونية من املناطق الى الوزارة 
الســــتكمال إجراءات التحقيق مع مديري املدارس في القضايا املثارة، 
ومت االتفاق على ان يكون التنفيذ على حســــب املشــــكلة أو القضية 

وليس على اطاقه.

عائشة الروضان

منى اللوغاني

راضي الرشيدي

د. خالد الرشيد

عاجل جدًا من السديراوي للرشيدي:

ضرورة توفير متطلبات الجهات الرقابية 
في مستندات ووثائق مناقصات »التربية«

قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج

من المقرر أن تعقد اجتماعًا اليوم استعدادًا للجلسة البرلمانية حول تسريب االمتحانات

عطل مفاجئ في الطائرة الخاصة أّجل عودة الحمود
مريم بندق

علمـــت »األنباء« أن عطا 
مفاجئا اصاب الطائرة اخلاصة 
أّجل وصـــول وزيرة التربية 
ووزيـــرة التعليـــم العالـــي 
د.موضي احلمود إلى الباد.

وقالـــت مصـــادر تربوية 

لـ»األنباء« ان الوزيرة اضطرت 
الى احلجز على احدى اخلطوط 
اجلوية للعودة إلى الباد عن 
طريق دبي حيث ال يوجد خط 
طيران مباشر من سنغافورة 

إلى الكويت.
ومن املتوقع ان تبدأ الوزيرة 

دوامها اليوم في وزارة التربية 
حيث ستعقد اجتماعا موسعا 
البرملانية  استعدادا للجلسة 
املقـــررة االحد املقبـــل التي 
التعليمية  اللجنـــة  تعقدها 
ملناقشـــة قضيـــة تســـريب 

االمتحانات.

مريم بندق
أبلغت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي وكيل القطاع 
املالي راضي الرشــــيدي بصفة 
عاجل جدا بضرورة تشكيل فريق 
املناقصات اخلاصة مبشروعات 
وزارة التربية في اخلطة اإلمنائية 

للسنة األولى 2011/2010.
وتضمن خطابها: باالشارة 
الى املوضوع عاليه، وإلى اجتماع 
الفريق التنســــيقي الرئيســــي 
الســــنة األولى  لتنفيــــذ خطة 
2011/2010 ما مت االتفاق عليه من 
آلية تنفيذ ومتابعة مشروعات 
وزارة التربية ومن بينها تشكيل 
فريق فني متخصص في اعمال 
الوكيل  املناقصــــات برئاســــة 
املساعد للشــــؤون املالية ومن 

مريم بندق
الوزيرة احلمود  اعتمدت 
قرارين وزاريني، األول: بناء 
على الدعوة املوجهة إليها من 
مؤسســـة CFBT البريطانية 
املكلفة باإلشراف على خطة 
املـــدارس األجنبية  تقييـــم 
ملعاينـــة جتربتهـــا في هذا 
املجال مع الهيئة التعليمية في 
دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة. قررت إيفاد كل من: 
د.خالـــد عبداهلل الرشـــيد ـ 
الوكيل املســـاعد للتخطيط 
واملعلومات وفهد عبدالرحمن 
الغيـــصـ  الوكيل املســـاعد 
للتعليـــم اخلـــاص ومحمد 
عبداهلل الداحسـ  املدير العام 
إلدارة التعليـــم اخلاص، في 
مهمة رسمية ملعاينة التجربة 
املذكورة فـــي دبي، وتتحمل 

أهم مهام الفريق:
ـ معاونة القطاعات املختلفة في 
جتهيز املناقصات املطلوبة لتنفيذ 

مشروعات البرنامج.

الكويت نفقات السفر واإلقامة، 
وعلـــى جميع اجلهـــات العلم 

والعمل مبوجبه.
والثانـــي: إحلاقـــا للقرار 
الوزاري رقم 2010/277 بتاريخ 
2010/5/25 بشـــأن إيفاد منال 

ـ استكمال املواصفات املطلوبة 
في املناقصات.

ـ التعرف على متطلبات اجلهات 
الرقابية والعمــــل على توفيرها 
في مستندات ووثائق املناقصات 
بالتنسيق مع القطاعات املعنية.

ـ متابعة اجلهات الرقابية في 
االنتهاء مــــن اجراءات املناقصات 

اخلاصة بوزارة التربية.
ـ رفــــع تقرير تقدم العمل الى 

الفريق الرئيسي.
يرجى ترشيح اسماء املشاركني 
في فريق العمل املشــــار اليه من 
املتخصصني والفنيني في مجال 

عمل الفريق.
آملني ان يصلنا الرد بالسرعة 
املمكنة حتى يتســــنى لنا اتخاذ 

اإلجراءات الازمة.

اخللف ـ منسق نشاط تربوي 
بإدارة األنشـــطة املدرســـية 
لإلشـــراف على الوفد الطابي 
املشـــارك في مؤمتـــر األطفال 
العرب الـ 30 في اململكة األردنية 
الهاشـــمية خـــال الفترة من 
2010/6/29 الى 2010/7/7، وعلى 
كتاب ســـفارة الكويت بعّمان 
بتاريخ 2010/5/23 بتغيير موعد 
عقد املؤمتر ليصبح خال الفترة 
من 12 الى 2010/7/18 وموافقة 
وكيل الوزارة واعتمادنا لذلك 

ونص القرار على:
أوال: تعديـــل موعد اإليفاد 
ليصبـــح خـــال الفتـــرة من 
2010/7/11 الى 2010/7/19 شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: علـــى جميع جهات 
االختصـــاص العلـــم والعمل 

مبوجب هذا القرار.

إغالق المدارس أعاد مؤشر »الكهرباء« إلى »الخضراء«

»التربية«: لجنة لترشيد استهالك الكهرباء 
والمياه بمرافق الوزارة المختلفة

مريم بندق
التربية  أصدر وكيل وزارة 
باإلنابة محمـــد الكندري قرارا 
بتشـــكيل جلنة تنفيذ ترشيد 
استهاك الكهرباء واملياه مبرافق 

الوزارة املختلفة.
نص القرار على: بعد االطاع 
على قانون اخلدمة املدنية لسنة 
1979 وقرار وزير الكهرباء واملاء 
رقم 68 لســـنة 2007 بتشكيل 
اللجنـــة التنفيذيـــة لترشـــيد 
استهاك الطاقة الكهربائية واملياه 

مبؤسسات الدولة.
وجاء فيـــه: أوال: تشـــكيل 
جلنة برئاسة ابراهيم الشمري 
ـ مديـــر الصيانة وعضوية كل 
من: طـــال املطيـــري ـ مراقب 
صيانة منطقة األحمدي، خالد 
السهلي ـ مراقب صيانة منطقة 
اجلهراء التعليمية، ميسون البنا 
ـ مراقبة صيانة منطقة حولي، 
م.عبدالرضا البلوشي ـ مراقب 
صيانة منطقة العاصمة، جاسم 
أسيري ـ مراقب صيانة منطقة 
الفروانية، نوال الفهيدـ  مراقبة 
صيانة منطقـــة مبارك الكبير، 
ناصر املطيري ـ مراقب صيانة 

ديوان عام الوزارة.
ثانيا: تختص اللجنة باتخاذ 
الازمـــة لتخفيض  االجراءات 
استهاك الكهرباء واملاء مبباني 
الـــوزارة املختلفـــة باتباع ما 

يلي:

التحكم عن  ـ دراسة أنظمة 
التكييف واإلنارة  بعد ألجهزة 
وإعداد املواصفات اخلاصة بذلك 
وادراجها في عقـــود الصيانة 

والعقود االنشائية.
ـ زيارة مواقع مت فيها استخدام 

أنظمة حديثة لترشيد الطاقة.
ـ التوعية الازمة باستخدام 
جميع وســـائل اإلعام لترشيد 

استهاك الكهرباء واملياه.
العملية لتقليل  التدابيـــر  ـ 

استخدام الكهرباء واملياه.
ـ وضع قواعد تشغيل وحدات 

التكييف مبختلف أشكالها.
ـ متابعة عدم تشغيل الوحدات 
في غير الدوام الرســـمي وبعد 

انتهاء العطلة الصيفية.
ـ متابعـــة قيـــاس العدادات 
للتأكد من تخفيض االستهاك 
أو انعدامه في املدارس بعد بدء 

العطلة الصيفية.
ـ متابعـــة تعليمـــات وزارة 
الكهرباء واملاء بشـــأن ترشيد 

االستهاك.
ثالثا: يجتمع الفريق في غير 
أوقات العمل الرسمية وذلك في 
املوعد واملكان الذي يحدده رئيس 
اللجنة وفقا ملتطلبات ومصلحة 

العمل.
رابعا: لرئيس اللجنة تشكيل 
فرق عمل فرعية ملتابعة الترشيد 
في املدارس لكل منطقة تعليمية 
على حدة، واالستعانة مبن تراه 

لعضوية اللجنة.
خامسا: تصرف مكافأة مالية 
لرئيس وأعضاء اللجنة حسب 

النظم.
القرار  سادســـا: يعمل بهذا 
اعتبارا من تاريخه وملدة ثاثة 

شهور.

)كرم دياب(درجة احلرارة مسجلة 43 درجة مئوية عند الساعة 1.42 ظهراً

دارين العلي
آتت عملية إغاق مدارس وزارة التربية املتبقية 
بعد انتهاء دوامها ثمارها بالنســـبة للمؤشـــر 
الكهربائـــي الذي تخلى عـــن منطقته احلمراء 
امس بعـــد ان بلغ املعدل األقصى لاســـتهاك 
9750 ميغـــاواط بعدما تخطى عتبة الـ 10 آالف 
ميغاوات امـــس االول عند درجة احلرارة ذاتها 

45 مئوية.
وقالت مصادر في الوزارة ان استجابة وزارات 
الدولة للترشيد وانخفاض درجات احلرارة لعبا 
دورا مهما في خفض االستهاك واعادة الوضع 

الكهربائي الى مستوى التشغيل اآلمن معربة عن 
تخوفها من موجـــة حر جديدة قد تكون مقبلة 
على الباد ترفع معها االســـتهاك الى معدالت 

قصوى كما حصل االسبوع املاضي.
وتخوفت املصادر من اعطال طارئة ومفاجئة 
في وحدات اإلنتاج من النوع الذي يصعب التعامل 
معه في وقت قصير، خصوصا ان درجة حرارة 
الوحدات مرتفعة جدا وبالتالي يصعب التعامل مع 
االعطال بالسرعة املطلوبة، الفتة إلى أن مهندسي 
احملطات وفنييها يجازفون احيانا بالدخول إلى 

الوحدات الصاحها.

وكيلة »التربية« للعاملين في المدارس: 
تأكدوا من إغالق المكيفات وإطفاء األنوار

مريم بندق
عممت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي نشرة على العاملني 
في املدارس ومرافق الوزارة واملناطق التعليمية جاء فيها: بناء على 
كتاب وزير الكهرباء واملاء، وجريا على ما تقوم به الوزارة ســــنويا 
من التوعية لترشيد استهاك الكهرباء واملياه، نشكر لكم مساهمتكم 
الفعالــــة التي كان لها أثرها البالغ فــــي حتقيق طموحاتنا من توفير 
للطاقة خال العام 2009 وشكر وزارة الكهرباء واملاء لوزارة التربية 
على تعاونها لترشيد استهاك الكهرباء. فإننا نأمل استمرار عطائكم 
في مجال الترشيد بتوعية وحث جميع العاملني في املدارس ومراكز 
العمل املختلفة وكذلك في أماكن سكنهم عند مغادرتهم وسفرهم خال 
فترة الصيف على اآلتي: التأكد من إغاق مكيفات الهواء، وإطفاء جميع 
األنوار، واحلرص على غلق صنابير املياه واحملافظة على صيانتها.

ضمن حملة ترشيد االستهالك داخليًا

»المستقبل لالتصاالت« تطفئ أجهزة التكييف عقب ساعات الدوام
أعلنت شركة املســــتقبل العاملية لاتصاالت FCCG وشركاتها الـ 5 
التابعة عن إعانها خلطة داخلية لترشيد استهاك املوظفني للكهرباء 
بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء واملاء بلوغ مؤشــــرات الوزارة حدودها 
القصوى مما ينذر باحتمال قطع التيار الكهربائي عن العديد من املنازل 
واملدارس واملكاتب واألسواق، ويشمل الترشيد إيقاف أجهزة التكييف 

بعد ساعات الدوام وإطفاء بعض األجهزة أثناء ساعات العمل.
وفي هذا اخلصوص، قال مدير التدريب والتطوير الوظيفي بشركة 
املستقبل العاملية لاتصاالت ضياء أحمد في بيان صحافي امس ان حملة 
الترشيد بدأت بتوجيه رسائل إلى جميع املوظفني العاملني في الشركة 
وشركاتها التابعة بضرورة »ترشيد استخدامهم للكهرباء حتى متر فترة 
الصيف بسام، على جميع ســــكان الكويت، حيث طلبت من املوظفني 
قبــــل مغادرتهم ملكاتبهم أن يطفئوا جميع األنوار، واحلواســــيب غير 
املستخدمة«. كما طالبتهم »بعدم فتح الطابعات الورقية وآالت تصوير 
املستندات واآلالت الضوئية إال عند احلاجة فقط«. وأضاف انه قد »ذكر 

سابقا ان أجهزة التكييف تستهلك نسبة كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية في الكويت، ولذا 
قررنا أن نطفئ أجهزة التكييف بعد ساعات العمل في الشركة، ما عدا الغرف التي فيها أجهزة 

السيرفرات اخلاصة باحلواسيب«. وقال ان وزارة الكهرباء واملاء سجلت 
مستويات قياسية لألحمال الكهربائية حيث بلغت في منتصف النهار إلى 
ما دون 11 ألف ميغاواط بقليل، وكما هو معلن فإنه الطاقة القصوى للوزارة 
تبلــــغ 11 ألف ميغاواط، األمر الذي ينذر بقــــرب انقطاع التيار الكهربائي 
عن بعض املنازل واملدارس واملكاتب، األمر الذي يتوقع أن يسبب معاناة 
للطلبة واملوظفني وأرباب املنازل حيث إن بلوغ درجة احلرارة 53 درجة 
مئوية قد يفاقم املشــــكلة بسبب شدة حرارة اجلو. وأضاف احمد »ان ما 
جعلنا نحتاط بهذه احلملة الترشــــيدية هو ان موجة احلر لهذا العام قد 
جاءت مبكرة وهو ما يتماشــــى مع ما ذكره الفلكي د.صالح العجيري من 
أن الصيف ســــيكون حارا جدا، إذ ان موجــــات احلر تأتي عادة بالكويت 
في النصف الثاني من يوليو املقبل«. من جانب آخر، أكد ضياء احمد أن 
شركة املستقبل العاملية لاتصاالت وشركاتها التابعة لن تشغل عمالتها 
في أي من املشروعات في هذه األجواء احلارة التزاما بقرار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل الذي مينع تشغيل العمالة من منتصف الظهيرة حتى 
الرابعة عصرا خال اشــــهر يونيو ويوليو وأغسطس، ودعت جميع الشركات إلى االلتزام 

بهذا القرار اإلنساني حفاظا على سامة هؤالء العاملني في الكويت.

ضياء أحمد


