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أعداد المعلمين بالتعاقد الخارجي

»التخطيط اإلستراتيجي« للوغاني ضاعت هباء 
وسط انشغال التربويين بأبنائهم

تقطيع المالبس ورّش »الرغوات« 
احتفاالً بنهاية االختبارات

مبتابع����ة ال����رد عل����ى االتصاالت 
الت����ي تلقوها حول  الضروري����ة 
التصحيح ورصد  س����ير عمليات 
الدرجات والبع����ض اآلخر اضطر 
لالعتذار عن عدم إمكانية االستمرار 
مبتابعة احملاضرة النشغال عقولهم 
وقلوبهم مبستقبل أبنائهم الطلبة. 
ومتنت املصادر علي اللوغاني إدراك 
واستيعاب املسؤوليات اجلسيمة 
امللقاة على عاتقهم وضرورة اختيار 
الوقت املناسب لهذه احملاضرات حتى 
ال يضيع الهدف منها هباء شاكرين 
ومقدرين جهود د.جاسم ملك الذي 

دعا إللقاء احملاضرة.

املسؤولني الذين متت دعوتهم لهذه 
احملاضرة اعتذروا عن عدم احلضور 
الرتباطاتهم املتعددة واملتشعبة في 
ه����ذا التوقيت بقضايا االمتحانات 
والنتائ����ج ومتابع����ة اإلج����راءات 
الضرورية في هذا التوقيت احلرج. 
وناشدت املصادر الوكيلة اللوغاني 
تفهم املتطلب����ات التي يتحملونها 
بصفته����ا أولويات اس����تراتيجية 
التخطيط  ملحة بحس����ب مفهوم 
االستراتيجي وهو عنوان احملاضرة 

التي دعت اليها.
وأكدت ان بع����ض الذين متت 
أثناء احملاضرة  دعوتهم انشغلوا 

مريم بندق
الوزارة املساعدة  دعت وكيلة 
للتعليم العام منى اللوغاني صباح 
أمس مديري عموم املناطق التعليمية 
والتواجيه العامة الفنية الى محاضرة 
ح����ول التخطيط االس����تراتيجي. 
وكانت الوكيلة اللوغاني قد دعت 
مديري الشؤون التعليمية ومراقبي 
املراحل التعليمية جلميع املراحل 
الدراسية باملناطق التعليمية إضافة 
ملراقبي مدارس إدارة التربية اخلاصة 
الى حضور احملاضرة ذاتها خالل 
اليومني املاضيني. وأوضحت مصادر 
تربوية مسؤولة ل� »األنباء« ان بعض 

عادل الشنان
تباينت آراء الطلبة في مدرسة عروة بن الزبير الثانوية 
بني مؤكدة صعوبة االختبارات ومؤكدة أيضا سهولتها، 
خالل جولة »األنباء« لتفقد آرائهم حول اختبارت عام 
2010/2009 النهائية للثانوية العامة بقسميها »العلمي 
واألدب���ي« كما عبر بعض الطلبة ع���ن فرحتهم بنهاية 
االختب���ارات والتهيئة ملرحلة جدي���دة من حياتهم من 
خالل طرق مختلفة منها تقطي���ع املالبس ورش علب 
»الرغوة« أو االستعراض بسياراتهم من خالل »التقحيص 
والتفحي���ط« في حني عبر البع���ض اآلخر عن ذلك من 

خالل التقاط الصور.

منى اللوغاني

بعض الطلبة يحتفلون على طريقتهم

 الحمود: اعتمدت صرف مكافآت امتحانات هذا العام والعامين 2008/2007 و2009/2008
الوزيرة أكدت لـ »األنباء« أن الصرف يشمل المراحل التعليمية الثالث بما فيها العاشر والحادي عشر والثاني عشر والصرف فوراً

للصرف األسبوع املقبل على 
ان يت���م الصرف فورا وقبيل 
قي���ام املس���ؤولني باإلجازة 

الصيفية.
وتابع����ت الوزيرة احلمود 
تصريحاتها اخلاصة ل� »األنباء« 
قائلة: ان الصرف سيش����مل 
العاملني في امتحانات الثاني 
عشر واحلادي عشر والعاشر، 
مشيرة الى انها اضطرت الى 
السهر حتى فجر أمس لالنتهاء 
من اعتماد كل القرارات املطلوبة 
املتأخرة  املكاف����آت  لص����رف 
للعاملني الذين أدوا جهودهم بكل 
اخالص وتفان، وعن املكافآت 
املستحقة للعاملني في مراكز 
رعاية املتعلمني قالت الوزيرة 
بإذن اهلل ستعتمد قريبا جدا 

ان لم تكن قد اعتمدت.

2008/2007 و2009/2008.
التربية  وأك���دت وزي���رة 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موضي احلمود قائلة: أعطيت 
توجيهات واضحة للقطاع املالي 
بإجناز اإلج���راءات املطلوبة 

واضاف: سيتم توزيع اظرف 
معتمدة من االدارة العامة للتعليم 
اخلاص عل����ى ان يقوم ولي االمر 
بكتابة البيانات الالزمة وتسليمها 

الى ادارة الصندوق.
اما حتديث  واس����تطرد قائال: 
الطلب����ة م����ن اصحاب  بيان����ات 
اجلنسيات املعروفة فسيتم بناء 
على شهادة الراتب اجلديدة وعقد 
االيجار وعما اذا كانت الزوجة تعمل 

من عدمه.
واختت����م قائال: ان االعالن عن 
مواعيد االستقبال سيتم من خالل 
االعالن عن ذلك عن طريق املدارس 

ووسائل االعالم.

مريم بندق
التربية  أعلن���ت وزي���رة 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موضي احلم���ود اعتمادها 
صرف مكاف���آت االمتحانات 
جلميع العاملني في جلان سير 
االمتحان والكنترول للمراحل 

التعليمية الثالث.
الوزي���رة احلمود  وقالت 
 ف���ي تصريح���ات خاص���ة
ل� »األنب���اء«: اعتمدت صرف 
املكافآت املستحقة للعاملني من 
مسؤولني بالوزارة واملناطق 
التعليمية واملدارس للكويتيني 
والوافدي���ن للعام الدراس���ي 

احلالي 2010/2009.
واستدركت قائلة: واعتمدت 
كذلك صرف املكافآت املتأخرة 
املستحقة عن العامني الدراسيني 

مريم بندق
خاطب االمني العام ملجلس ال����وزراء عبداللطيف الروضان وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود لتوفير املباني املدرسية 
الالزمة ملشروع الوفرة االسكاني. وجاء في اخلطاب املرفوع للوزيرة 
د.احلمود التالي: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2010/18 املنعقد 
بتاري����خ 2010/4/18 على التوصية الواردة ضمن محضر االجتماع رقم 
2010/2 للجنة الش����ؤون االقتصادية املنعقد بتاريخ 2010/4/7 بش����أن 
املوضوع املشار اليه اعاله، وبهذا الصدد اطلع املجلس على كتاب وزارة 
التربي����ة املؤرخ في 2010/2/15 واملرقم 1811 املتضمن طلب املوافقة على 
ما يلي: اوال: توفير 8 مواقع ملباني مدرسية في مشروع الوفرة واملنفذ 
بواسطة وزارة االشغال العامة وذلك لتغطية االحتياجات الفعلية لوزارة 
التربية من املباني املدرسية الالزمة لتقدمي اخلدمات التعليمية لسكان 
هذه املنطقة اجلديدة وذلك على النحو التالي: )2( روضة اطفال، و)2( 

مدرسةابتدائية، و)2( مدرسة متوسطة، و)2( مدرسة ثانوية.

ثانيا: تخصيص 5 مباٍن مدرسية بالوفرة والتي حتتاج العمال صيانة 
جذرية واعادة تأهيل، وذلك لتخصيصها ملدارس التعليم اخلاص عن 

طريق املزايدة على ان يتحملوا تكلفة اعادة تأهيلها.
علما ان »السكنية« بصدد اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوزيع قسائم املشروع 
 االسكاني املذكور اعاله واصدر املجلس قراره رقم 594 التالي: املوافقة على ما يلي:

1 � تكليف كل من »الس����كنية« والبلدية باتخاذ ما يلزم بش����أن العمل 
على توفير 8 مواقع ملبان مدرسية في مشروع الوفرة واملنفذ بواسطة 
وزارة االشغال لتغطية االحتياجات الفعلية لوزارة التربية من املباني 
املدرس����ية الالزمة على النحو التالي: )2( روضة اطفال، و)2( مدرسة 

ابتدائية، و)2( مدرسة متوسطة، و)2( مدرسة ثانوية.
2 � املوافق����ة من حيث املبدأ على تخصيص عدد 5 مبان مدرس����ية 
بالوف����رة والتي حتتاج العم����ال صيانة جذرية واع����ادة تأهيل وذلك 
بتخصيصها ملدارس التعليم اخلاص عن طريق املزايدة على ان يتحملوا 

تكلفة اعادة تأهيلها.

مريم بندق
العامة  اعلن مدير عام االدارة 
للتعليم اخل����اص قرب فتح باب 
اس����تقبال اولي����اء ام����ور الطلبة 
الذي����ن يتكفل الصن����دوق املدني 
لدعم التعليم بنفقات تعليمهم في 
املدارس العربية اخلاصة سواء من 
املقيمني بصورة غير ش����رعية او 

اصحاب اجلنسيات املعروفة.
وق����ال الداحس ل� »األنباء« ان 
حتديث البطاقة االمنية شرط العادة 
تسجيل »البدون« في الصندوق 
املدني موضحا ان حتديث البيانات 
للطلبة يتطلب بداية حتديث هذه 

البطاقة االمنية الولياء االمور.

د.موضي احلمود

عبداللطيف الروضان

عائشة الروضان محمد الداحس

الداحس لـ »األنباء«: اإلعالن قريبًا عن مواعيد 
تحديث بيانات الطلبة بصندوق دعم التعليم

مجلس الوزراء: الموافقة على تخصيص 5 مبان مدرسية في الوفرة
لمدارس التعليم الخاص عن طريق المزايدة على أن يتحملوا إعادة تأهيلها

الروضان لـ »األنباء«: 300 دينار سلفة لـ 895 معلمًا ومعلمة 
يصلون البالد تباعًا من التعاقدات الخارجية

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع 
اإلداري عائشة الروضان االنتهاء من اإلجراءات 
املطلوبة الستقدام 895 معلما ومعلمة من مصر 
وس���ورية واألردن وتونس ضمن استعدادات 

العام الدراسي اجلديد 2011/2010.
وقال���ت الوكيلة الروض���ان في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« انتهينا من إعداد املعلومات 
املتوافرة لدينا لتمكني اجلهة املختصة بالوزارة 
من استكمال اإلجراءات املطلوبة لصرف الرواتب 
اعتبارا من الشهر األول للعمل، فضال عن إحاطة 
القطاع املالي لتجهيز املبلغ املطلوب لصرف 300 
دينار سلفة لكل معلم ومعلمة مبجرد وصولهم 

الى البالد.

وأشارت الروضان الى االستعدادات األخرى 
املتمثلة في حجز مقاعد الطيران بحسب رحالت 
متدرجة زمنيا بش���كل ميكن جلنة االس���تقبال 
من القيام باملهام املكلفة بها والتي على رأس���ها 
استقبال الدفعات املتتالية من املعلمني واملعلمات 
وعمل األوراق الرسمية لهم بالتعاون مع وزارتي 
الصحة والداخلية، حيث اتفقتا مع هذه اجلهات 
على حضور ممثلني لهم لعمل املستندات الرسمية 
املطلوبة في مقر استضافة املعلمني واملعلمات.

يذك���ر ان الوكيلة الروض���ان متكنت العام 
الدراسي املاضي من صرف الرواتب بعد الشهر 
األول من انتظام املعلمني اجلدد، مما أضفى جوا 
من االستقرار النفسي واملهني جلميع املعلمني 

اجلدد.

أعداد المعلمين المتعاقدين للعام 
الدراسي 2011/2010

العددالدولة

425مصر

120تونس

100األردن

250سورية

ألزم »األشغال« بتوفير 8 مدارس لرياض األطفال واالبتدائي والمتوسط والثانوي رعايـة  مراكـز  فـي  العامليـن  مكافـآت 
للصـرف طـريـقـهـا  تـأخـذ  الـمتعـلميـن 

إناثذكورتونس
تربية بدنية

17
81

E10
16فرنسي

إناثذكورمصر
E-30

26-فرنسي
56-رياضيات

54-بدنية
41-موسيقى

5514الكترونيات
-56تربية فنية � تعليم عام

-38ديكور
107علوم شرعية

-16تربية فنية � التربية اخلاصة

إناثذكوراألردن
8-تربية بدنية

E2716
3622رياضيات

إناثذكورسورية
E4217

602رياضيات
-54فيزياء

-13جيولوجيا
-19أحياء
-43كيمياء


