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فريق برئاسة الروضان الستقبال المعلمين الجدد
مريم بندق

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود فريق عمل برئاسة وكيلة وزارة 
التربية املساعدة للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
الستقبال املعلمني واملعلمات الذين يصلون البالد 

من التعاقدات اخلارجية.
ويتولى الفريق االتصال واالستعانة باجلهات 
املختصة سواء داخل او خارج الوزارة إلنهاء إجراءات 
التعاقد واإلقامة واإلس���كان والفحوصات الطبية 
وصرف السلفة املالية على أن يكون عمله مستمرا 
وفقا جلدول رحالت الطيران مبا في ذلك أيام اجلمع 
والس���بت واألعياد والعطل الرسمية وما تتطلبه 
مصلحة العمل ويجوز لرئيس الفريق إعفاء اعضاء 
وضم آخرين بحسب متطلبات العمل، على أن يبدأ 

اعماله اعتبارا من 8/1 وملدة شهرين.
ويضم الفريق في عضويت���ه: وليد بن غيث، 
مسلم الس���اعي، نادية العبداهلل، احمد املطيري، 
علياء غنام، فاطمة القالف، بيادر سليمان، سعاد 

غازي، جراح السني، فاطمة املعيلي، شعاع شالش، 
حنان احلربي، كاجنتني فرناندس، رام الل بوجنه 
الل، كيش���ان الل بهوتي، مه���دي خاجة، خميس 
اللوغاني، علي القالف، عبداهلل الشحيمة، مبارك 
الزعبي، تركي حس���ني، فهد كميخ، رنا حس���ني، 
خالد عبداملعزي، س���عاد الرشيدي، خالد محمود، 
عبداللطيف عبدالعاطي، عبدالوهاب النجدي، حسني 
اسماعيل، عادل جاسم، عماد البغلي، ابراهيم محمد، 
زينب القطان، اميرة املعلم، حنان عبداحلميد، سنان 
املعمري، خليفة التركماني، سليمان فاني، مشعل 
البرغش، باسل الس���بت، عبداملجيد اكبر، مهدي 
البحراني، سالم شريف، مضحي العتيبي، د.حميد 
غلوم، ع���دد 3 ممرضني من وزارة الصحة، عدد 2 
موظفني من الهيئة العامة للبطاقة املدنية، ناصر 
البغلي، عبدالرحمن مشعان، عبداهلل عطية، نواف 
التناك، حبايب املواش، سليمان العبيدان، محمد 
السليماني، جاسم الرشيدي، رميون تادرس، عدد 

2 موظفني من إدارة التنسيق.

برئاسة الوكيل المساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج

الحمود شكلت فرق عمل جائزة حمدان آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز 
اجلائزة لفئة الطالب املتميز، تسلم 
طلبات الترشيح من فريق اإلعداد 
وإعادة توزيعه��ا على الراغبني 
باملشاركة، تطبيق بنود اجلائزة 
مبا يخ��ص فئة الطالب املتميز، 
الرد على استفسارات املشاركني 
من ادارات املدارس، تسلم جميع 
املدارس  الترش��يح من  طلبات 

املشاركة لفئة الطالب املتميز.
ثانياً: أسلوب عمل الفريق: يتم 
عقد اجتماعات دورية واجتماعات 
أخرى تس��تدعيها حاجة العمل 
خارج أوقات الدوام الرس��مي، 
التدريبية  ال��دورات  حض��ور 
املخصص��ة ألعضاء الفرق من 
قبل ادارة جائزة حمدان بن راشد 

آل مكتوم بالكويت.
ثالث��ا: يحق لرئي��س فريق 
التنسيق واإلش��راف واملتابعة 
تشكيل فرق فرعية أخرى حسب 
احلاجة وتكليف من يراه مناسبا 

ملتابعة أعمال الفرق األخرى.
رابع��ا: حت��دد لرئيس فرق 
العمل واألعض��اء مكافأة مالية 
ش��هرية يتم تقديرها من قبل 
وزير التربية وفق النظم املالية 

املتبعة.
خامس��ا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا م��ن 2010/5/16 وحتى 

.2010/7/15

للشروط، االشراف على عملية 
حتكيم طلبات الترشيح الختيار 
املرشحني لتمثيل الكويت للفئات 
)املدرس��ة واإلدارة  املستهدفة 

املدرسية املتميزة(.
2 � فريق املعلم املتميز: هيام 
الكندري، منى الرفاعي، س��ارة 

العازمي.
لقاءات  الفريق: عق��د  مهام 
تنويرية لتوضيح اهداف وثقافة 
اجلائزة لفئة املعلم املتميز، تسلم 
طلبات الترشيح من فريق اإلعداد 
وإعادة توزيعه��ا على الراغبني 
باملشاركة، تطبيق بنود اجلائزة 
مبا يخص فئة املعل��م املتميز، 
الرد على استفسارات املشاركني 
من املدارس مب��ا يخص املعلم 
املتميز، تس��لم جمي��ع طلبات 
الترشيح من املدارس املشاركة 
فئة املعل��م املتميز، فرز طلبات 
الترش��يح وتقس��يمها حسب 
املناط��ق التعليمي��ة ومطابقتها 
للشروط، االشراف على عملية 
حتكيم طلبات الترشيح الختيار 
املرشحني لتمثيل الكويت للفئة 

املستهدفة )املعلم املتميز(.
4 � فريق الطالب املتميز: مرمي 

العجمي، علي اسماعيل.
لقاءات  الفريق: عق��د  مهام 
تنويرية لتوضيح أهداف وثقافة 

اجلائزة وعضوية كل من وفاء 
السعيد ونوال  االستاذ ولولوة 

كركوه وسهام السهلي.
لقاءات  الفريق: عق��د  مهام 
تنويرية لتوضيح اهداف وثقافة 
اجلائزة لفئة املدرس��ة واالدارة 
املدرسية املتميزة وتسلم طلبات 
الترشيح من فريق االعداد واعادة 
توزيعها على الراغبني في املشاركة 
وتطبيق بنود اجلائزة مبا يخص 
املدرسية  املدرسة واالدارة  فئة 
املتميزة والرد على استفسارات 

املشاركني من ادارات املدارس.
تسلم جميع طلبات الترشيح 
من املدارس املشاركة، فرز طلبات 
الترش��يح وتقس��يمها حسب 
املناط��ق التعليمي��ة ومطابقتها 

لتوضيح اهداف اجلائزة، تسلم 
طلبات الترشيح من امانة اجلائزة 
واعادة توزيعها على الراغبني في 
املشاركة والرد على استفسارات 
املشاركني، التنسيق واالشراف 
واملتابع��ة على حتكيم انش��طة 
اجلائزة، واس��تقبال احملكمني 
م��ن امارة دبي والتنس��يق مبا 
يخص التحكيم، وتسليم طلبات 
الترشيح اخلاصة بالكويت المانة 
اجلائزة واملشاركة في حفل توزيع 
اجلوائز في دولة االمارات العربية 

املتحدة )امارة دبي(.
2- فريق االدارة املدرس��ية 
برئاس��ة وليد الس��عيد مراقب 
التعليم الثانوي مبنطقة العاصمة 
التعليمية بصفته مساعد منسق 

 مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فرق عمل جائزة حمدان بن راشد 
آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز 
الدراسي 2011/2010، جاء  للعام 
في القرار: اوال: تش��كيل فرق 
عمل لالشراف واالعداد والتنظيم 
وحتكيم انشطة اجلائزة برئاسة 
دعيج الدعيج – الوكيل املساعد 
لالنش��طة الطالبية على النحو 

التالي:
1 � فريق التنسيق واالشراف 
واملتابع��ة: يتك��ون م��ن اآلتية 

اسماؤهم:
عيسى بورحمة – مدير ادارة 
التربوية – م.مبارك  االنش��طة 
التعليمي��ة وش��يخة  الكبي��ر 
الكوح – مراق��ب املتابعة الفنية 
مبكتب الوكيل املساعد لالنشطة 

الطالبية.
مهام الفريق: االعداد النشطة 
اجلائ��زة ومتطلبات مش��اركة 
الكويت، اعداد النشرات اخلاصة 
باجلائزة، وضع اخلطة االعالمية 
واالشرافية املصاحبة النشطة 
املطبوع��ات  اجلائ��زة، تس��لم 
واملطويات مب��ا يخص اجلائزة 
من امانة اجلائزة بدبي وتوزيعها 
على املناطق التعليمية واملدارس 
التابعة لها، عقد لقاءات تنويرية 

المحمد: جمعية الكشافة مصنع الرجال
القاه����رة � كونا: أك����د القائم بأعمال 
س����فارتنا لدى القاهرة املستشار محمد 
احملمد امس أهمية الدور الذي تضطلع 
به جمعية الكشافة الكويتية باعتبارها 
احدى ابرز جمعيات النفع العام حراكا، 
مشيدا باحلركة الكشفية الكويتية وما 
وصلت اليه من مكانة بارزة على املستويني 

العربي والدولي.
ووصف احملمد في تصريح ل� »كونا« 
عق����ب لقائ����ه رئيس جمعية الكش����افة 
الكويتية د.جعفر العريان والوفد املرافق 
له الكش����افة بأنها مصنع للرجال حيث 
الكشفية منذ تأسيسها  أجنبت احلركة 
العديد من الشخصيات التي تبوأت فيما 
بعد مناصب قيادية في مختلف مؤسسات 

الدولة.
وشدد على حرص الكويت على توفير 
كل الدعم واإلمكانات ملؤسسات املجتمع 
املدن����ي وجمعيات النف����ع العام خاصة 
جمعية الكش����افة الكويتية لتتمكن من 

القيام بدورها على أكمل وجه إزاء قضايا 
املجتمع.

واعتب����ر أن احلركة الكش����فية رافد 
للعملي����ة التعليمية والتربوية ومكملة 
لها، مش����ددا على أن احلركة الكش����فية 
حتظى بدعم ورعاية سامية من القيادة 

السياسية.
وأش����ار احملمد الى مساهمة جمعية 
الكش����افة الكويتية في بناء ش����خصية 
الشباب وتعزيز دورهم في املجتمع، مثنيا 
على اجلهود التي تقوم بها اجلمعية في 
س����بيل تنمية قدرات الشباب وحتقيق 
طموحهم وتشجيعهم على االنخراط في 

املجتمع.
من جهته قال رئيس جمعية الكشافة 
العريان في تصريح  الكويتية د.جعفر 
مماثل ل� »كونا« ان زيارته والوفد املرافق 
له الى القاهرة هي للمشاركة في املخيم 
الكش����في العربي ال� 29 والذي يقام في 
»محافظة 6 اكتوبر« على مدى أسبوع.

وأوض����ح العريان ان وف����د جمعية 
الكشافة والبالغ عدده 30 كشافا وقائدا 
سيشارك في انشطة املخيم الذي يقام حتت 
رعاية املنظمة الكشفية العربية بالتعاون 

مع اجلمعية الكشفية املصرية.
وأشار الى ان اجلمعية أعدت برنامجا 
خاصا للكشافة يتضمن زيارات للمعالم 
الثقافية والتاريخية والفرعونية في مصر 
منها زي����ارة »قلعة قايتب����اي« ومكتبة 
اإلسكندرية باإلضافة الى أنشطة خلوية 
في الرماية والسباحة والطيران والفلك 
ومواجه����ة التحديات وأعم����ال الريادة 

والطهي.
وأضاف ان ثمة أنشطة عديدة ستقام 
في املخيم من أهمها تنظيم يوم وطني 
ومعرض تراثي لكل دولة موضحا ان الوفد 
الكويتي أعد لهذه الفعالية برنامجا مميزا 
إلبراز صورة الكويت احلضارية واملعالم 

الثقافية والتاريخية والتربوية.
وبني أن جمعية الكشافة الكويتية أعدت 

برنامجا شامال الستخدام الروبوت اآللي 
في اليوم الوطني مؤكدا أنها عكفت على 
تدريب كشافة الكويت على االستخدامات 
التكنولوجية للروبوت وتنمية املهارات 

الكشفية في هذا املجال.
وأك����د العريان ان مش����اركة جمعية 
الكش����افة الكويتية في املخيم الكشفي 
العربي جاءت توثيقا للعالقات الكشفية 
العربي  الوطن  والتربوية بني كش����افة 
وتعزيزه����ا فضال عن تنمي����ة املهارات 
الكشفية فيما بني الوفود الكشفية العربية 

في مختلف املجاالت.
يذكر ان جمعية الكش����افة الكويتية 
تأسست في عام 1955 وهي جمعية نفع 
عام تهدف الى تشجيع احلركة الكشفية في 
الدولة ودعم مسيرتها وربط مؤسساتها 
مع املنظمات الكشفية العربية والعاملية 
باإلضاف����ة الى دعم وتطوي����ر القيادات 
الكش����فية من خالل الدورات التدريبية 
والبرامج واألنشطة الكشفية املختلفة.

»وكالء التربية«: إطالة اليوم الدراسي لتطبيق وجبات تغذية »االبتدائي«
إعادة مشروع توقيت الدوام المدرسي إلى اللوغاني للدراسة في ضوء تطبيق آلية التغذية

وأهمية مشروع وجبات تغذية 
»االبتدائي«.

على صعي���د متصل أفادت 
وكيلة التربية بأن وزير الصحة 
الس���اير واف���ق على  د.هالل 
استمرارية الهيئة التمريضية 
في مدارس ال���وزارة الى حني 
توقيع العقود وتوفير الهيئة 

التمريضية البديلة.
وأوضحت ان املجلس ناقش 
امليزانية املعتمدة للعام املالي 
2011/2010 والتأكيد على جميع 
القطاعات بسرعة التجاوب مع 

تعليمات القطاع املالي.
من جانبه كشف وكيل القطاع 
املالي راضي الرشيدي عن البدء 
بتنفيذ امليزانية املعتمدة البالغة 
مليارا و197 مليون دينار، مؤكدا 
مخاطبة كل القطاعات املشمولة 
في امليزانية وتنفيذ ذلك وفق 
النظم املالية وإرس���ال جميع 
املشاريع الى إدارة التوريدات 
واملخازن لطرحها للمناقصات 

عن طريق جهة االختصاص.
وزاد قائ���ال: ان امليزاني���ة 
تضمنت مشروع برنامج العمل 
الوزارة  احلكومي حيث بدأت 
ط���رح بعض املش���اريع وفق 
اخلطة الزمنية املدرسية لذلك، 
مشيرا الى ان الوزارة مقبلة على 
مش���اريع تنموية تربوية من 
شأنها اإلسهام في معدل إنتاجية 
العمل والتطوير والتجديد مبا 
يتواكب مع املستجدات العاملية 
نح���و تعليم أفض���ل وتربية 

أقوم.
وناقش املجل���س مخاطبة 
وزارة املالي���ة للس���ماح ببيع 
انتاجات طلب���ة االحتياجات 
اخلاصة، وقرر املجلس تأجيل 
الوثيقة  ف���ي مش���روع  البت 
األساس���ية املقترحة للمرحلة 
الديني  التعليم  املتوسطة في 

الى األسبوع املقبل. 

الش���ؤون اإلداري���ة والتعليم 
العام حول موضوع املقصف 

املدرسي.
وقرر املجلس ايضا تكليف 
العامة  العالق���ات  إدارة  مدير 
واإلع���الم محس���ن بورقب���ة 
التنس���يق مع قط���اع التنمية 
التربوي���ة )مراقبة التلفزيون 
التعليمي( لتنفيذ عمل فالشات 
توعوية وحملة إعالمية تتناسب 

املجلس الطلب من وكيل قطاع 
املنش���آت التربوي���ة م.محمد 
الصايغ بن���اء صاالت إضافية 
جدي���دة في امل���دارس التي ال 
تتوافر بها هذه الصاالت، وعلى 
ان يتولى وكيل القطاع املالي 
راضي الرش���يدي دراسة مدى 
امكانية زيادة ميزانية الصندوق 
املالي للمدارس االبتدائية على 
ان يتم التنس���يق مع قطاعي 

للبديل االول والنص على حتديد 
زمن اضاف���ي كما هو وارد في 

بيانه املعمم فقد طلب من 
منى اللوغاني إعادة دراسة 
مشروع توقيت الدوام املدرسي 
في ضوء تطبيق نظام التغذية 
للمرحلة االبتدائي���ة على أن 
تعيد طرح املشروع في اجتماع 

األسبوع املقبل.
ومن التوصيات التي أقرها 

مريم بندق
اعتم���د مجل���س ال���وكالء 
ف���ي اجتماعه امس برئاس���ة 
وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي آلية تطبيق وتقدمي 
الوجب���ات الغذائي���ة لتالميذ 
املرحلة االبتدائية كما انفردت 

بنشرها »األنباء« امس.
وقالت الوكيلة السديراوي 
في بيان صحافي عممته ادارة 
العالق���ات العام���ة واالع���الم 
الترب���وي ان املجل���س ناقش 
الواردة  النهائية  التوصي���ات 
في اآللي���ة املقدمة من الوكيلة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان والتي عرضت تفصيال 
عن املشروع العضاء املجلس 

اثناء االجتماع.
الس���ديراوي في  واضافت 
البي���ان ان املجل���س اكد على 
ضرورة متابعة بعض القطاعات 
للتوصيات الواردة في تقرير 
الروضان لتنفيذ االحتياجات 

الالزمة.
التي  التوصيات  ولعل اهم 
اقرها املجلس هي: تكليف قطاع 
التعليم العام اعادة النظر في 
توقيت الدوام املدرسي لتحديد 
اليوم  زمن اضاف���ي )اطال���ة 
املدرس���ي( لتق���دمي وتن���اول 

الوجبات الغذائية.
يذكر ان التوصيات الواردة 
في اآللية التي اعتمدها املجلس 
تتضمن ان يتم اعتماد 30 دقيقة 
لتقدمي وتناول الوجبات الغذائية 
وتكليف قط���اع التعليم العام 
بتوفي���ر 10 دقائق تضاف الى 
مدة ال���� 20 دقيقة املقررة اآلن 
للفرصة االولى على ان يتم ذلك 
بإطالة اليوم الدراسي 10 دقائق 
او استقطاع هذه الدقائق العشر 
من زمن طابور الصباح وبعض 

احلصص الدراسية.
وفي ضوء اعتماد املجلس 

راضي الرشيديعائشة الروضانمتاضر السديراوي

وليد بن غيث

تثبيت بن غيث مديرًا
لـ »خدمات التربية« من 21 الجاري

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بنقل وتثبيت مراقب املتابعة الفنية بقطاع الشؤون 
اإلدارية وليد بن غيث بوظيفة مدير إدارة اخلدمات العامة بالقطاع 

اعتبارا من 21 يوليو 2010.
اس���تندت الوزيرة في قرارها إلى قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2006/25 بشأن شغل الوظائف االشرافية، القرار الوزاري رقم 
2007/302 بشأن إجراءات شغل الوظائف االشرافية، نتيجة املقابلة 
بتاري���خ 2008/11/18، القرار الوزاري رق���م 2009/272، املؤرخ في 
2009/7/21 بشأن ندب املذكور لوظيفة مدير إدارة اخلدمات العامة 
واعتماد مراقبي ش���ؤون التوظف التابعني لديوان اخلدمة املدنية 
في 2008/11/23، كتاب الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية املؤرخ في 
2010/7/5 واملعتمد من وكيل الوزارة في 2010/7/12، وبناء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل.

د. موضي احلمود

29.5% زيادة في رسوم وكتب المدرسة الفرنسية
مريم بندق

تأكيدا ملا انفردت بنش���ره »األنباء« في 14 اجلاري 
حتت عنوان »احلمود: 17% زيادة في الرسوم الدراسية 
باملدرسة الفرنسية تطبق تدريجيًا على مدى 3 سنوات 
اعتبارا م���ن بداية 2011/2010 وبواقع 8% في الس���نة 
االولى« اعتمدت الوزيرة قرار الزيادة بنسبة 26% على 
ان تطبق اعتبارا من العام الدراسي 2011/2010 وبواقع 
8% في السنة االولى مع اقرار زيادة في اسعار الكتب 
الدراس���ية بنس���بة 1.5% على ان ترتفع نسبة زيادة 
الرسوم في العام الدراسي 2012/2011 لتصل الى %10 
وبحسب القرار تطبق زيادة ايضا في الرسوم للعام 
الدراسي 2013/2012 بنسبة 8% مع زيادة رسوم الكتب 

الدراسية بنسبة %2.

الحمود اعتمدت القرار ويطبق تدريجياً اعتباراً من 2011/2010

الرشـيدي: مليار و197 مليون دينار ميزانية 2011/2010 والطلب التنفيذ وفق النظم المالية وإرسـال المشاريع إلى التوريدات لطرحها للمناقصات

السديراوي: السـاير وافق على استمرارية الهيئة 
التمريضية بالمدارس ومخاطبة المالية للسـماح ببيع 
الخاصة« »االحتياجـات  مشـغوالت وإنتاجات طلبـة 

على باب ما يس��تجد م��ن أعمال أوضحت 
الوكيل��ة الس��ديراوي أن اللوغان��ي اجتمعت 
ومديرة اجلهراء باإلناب��ة لطيفة العجيل حيث 
أكدت ان الوضع مطمئن وأن مدرسة واحدة لم 

يتم تس��لمها من املدارس اجلديدة املخصصة 
ملنطقة سعد العبداهلل حيث تبلغ نسبة اإلجناز 
بها 40% وطل��ب املجلس م��ن الوكيل الصايغ 

متابعة ذلك.

الوضع في الجهراء مطمئن

دعيج الدعيج شيخة الكوح


