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البرجس بحث مع عزيز آلية إيصال 
المساعدات للمنكوبين في باكستان

 »الكهرباء«: عقود بالجملة
لتطوير وتحديث محطات القوى

أكد رئيس مجلس إدارة جمعي����ة الهالل األحمر برجس البرجس 
ان الكويت ال تدخر جهدا في مد يد العون واملس����اعدة للمنكوبني في 
شتى بقاع العالم ما يعطي انطباعا بان املجتمع الكويتي محب للخير 
دائما. وقال البرجس في تصريح صحافي عقب لقائه سفير باكستان 
لدى الكويت افتخار عزيز انه مت اس����تدعاء السفير الباكستاني عزيز 
بشكل عاجل للوقوف على احتياجات املتضررين وذلك لتقدمي املساعدة 
الفورية لهم. وأضاف انه خالل االجتماع بحث آلية ايصال املساعدات 
الى املنكوبني في باكس����تان الى جانب االطالع على حقيقة األوضاع 
اإلنسانية في باكستان والتعرف على االحتياجات الفعلية للمتضررين. 
وأكد تضامن الكويت مع الشعب الباكستاني لتجاوز محنته التي مير 
بها، موضحا ان بالده دائما تقف الى جانب الدول املنكوبة وتقدم لها 
جميع املساعدات الالزمة لتجاوز محنتهم. من جانبه، أعرب السفير 
افتخار عزيز عن امتنان بالده للدعم الذي قدمته الكويت إلغاثة منكوبي 
الفيضانات التي اسفرت عن خسائر فادحة في األرواح وسببت اضرارا 

واسعة النطاق للمنازل والبنى التحتية.

دارين العلي
تعت����زم وزارة الكهرباء واملاء وضم����ن خطتها لتحديث وتطوير 
محط����ات القوى الكهربائية وتقطير املياه توقيع عدد من العقود مع 
الش����ركات املتخصصة في الصيانة والتوري����د والتركيب للمعدات 
املختلفة. وفي هذا الش����أن قالت مصادر مطلعة ان الوزارة ستتعاقد 
مع احدى الش����ركات املتخصصة في مج����ال األعمال الكهربائية على 
تنفيذ أعمال الصيانة وتش����غيل مكائن إدارة اإلنتاج لدى املش����اغل 
الرئيسية مببلغ اجمالي قدره 761.600 دينار، باإلضافة الى التعاقد 
على إجراء أعمال النظافة والزراعة حملطة الش����ويخ لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطي����ر املياه مببلغ اجمالي قدره 323 ألف دينار كذلك 
التعاقد عل����ى توريد مواد متنوعة للخطوط الهوائية 11 ك.ف مببلغ 

اجمالي قدره 47.5 ألف دينار.
وأش����ارت املصادر الى ان الوزارة أحال����ت أوراق هذه املناقصات 
املذك����ورة منذ فترة الى جلنة املناقص����ات املركزية باعتبارها اجلهة 
الرقابية املنوط بها طرح املناقصات واملمارس����ات اخلاصة باجلهات 
احلكومية والوزارات، الفتة الى ان الوزارة حصلت بالفعل على موافقة 
اللجنة في اجتماعها بتاريخ 2010/8/2 إلبرام التعاقدات مع الشركات 

الفائزة باملناقصات املذكورة وامتام جميع اإلجراءات اخلاصة بها.
وأوضحت املصادر ان الوزارة تقدمت بطلب الى اللجنة للموافقة 
على متديد عقد أعمال صيانة القواطع الكهربائية وملحقاتها بقطاع 
تش����غيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه حملطتي 
الشعيبة اجلنوبية والزور اجلنوبية وذلك ملدة 3 أشهر من 2010/6/30 
حت����ى 2010/9/30 دون إضافة مالية حلني اإلنتهاء من إجراءات العقد 

اجلديد.
وأضافت ان الوزارة طلبت اس����تدراج أسعار لشراء عدد من قطع 
الغي����ار الالزمة حملطات القوى الكهربائية وتقطير املياه والش����بكة 
الكهربائية ومنها طلب استدراج أسعار لتزويد وتركيب أجهزة وقاية 
حملوالت قدرة 300 م.ف.أ جهد 132/30 مبحطة كيفان وعروض أسعار 
لشراء قطع غيار للصمامات الكهربائية على طرد مضخات مياه البحر 

الدوارة مبحطة الدوحة الشرقية.
من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة في الوزارة ان احدى الشركات 
املتقدمة ملناقصة أعمال حتديث وزيادة إنتاج مقطرات املرحلة األولى 
في محط����ة الدوحة الغربية طلبت من جلنة املناقصات اس����تعجال 
وزارة الكهرباء واملاء إلجراء التعاقد وامتام إجراءات هذه املناقصة، 
م����ا حدا باللجنة الى توجيه كتاب الى وزارة الكهرباء واملاء لالطالع 
واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوع واستعجال امتام إجراءات 

التعاقد.

بعد الخسائر البشرية والمادية الفادحة بسبب الفيضانات

برجس البرجس خالل لقائه السفير الباكستاني افتخار عزيز

الحمود لـ »األنباء«: خطة رباعية لتطوير المناهج بنهاية مارس 2011
اعتمدت تشكيل 4 فرق عمل من »التربية« و»الجامعة« بالتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الخطة

د.موضي احلمود

دعيج الدعيجمحمد الكندري متاضر السديراوي

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
الوزارة بدأت تنفيذ خطة رباعية 
لتطوير املناه����ج تندرج في إطار 

اخلطة اإلمنائية للدولة.
وقالت الوزي����رة خالل اتصال 
هاتفي ل� »األنباء«: نرصد الوضع 
احلالي للمناهج لنحدد بدقة املناهج 
التي حتتاج الى تطوير في ضوء 
العاملي����ة والوطنية  التوجه����ات 
واألهداف اجلديدة للمناهج املطورة، 
ومن ثم اقتراح املناقصات وبيوت 
اخلبرة واملستشارين وكذلك الدورات 
التدريبية التي يحتاجها العاملون. 
واستطردت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
قائلة: ايضا تش����مل اخلطة تقومي 
الوضع الراه����ن للمناهج لتحديد 
املناهج واملقررات والكتب الدراسية 
التي حتتاج الى تقييم مع اقتراح 
اللجان الفنية التي ستتولى ذلك. 
وأضافت: ان العم����ل الكبير الذي 
اللجان املتخصصة اآلن  كلفت به 
يشتمل على حتديد املناهج اجلديدة 
التي حتتاج الى تأليف كتب جديدة 
مع وضع األس����س املطلوبة لذلك 
واللجان الفنية او املؤسسات الالزمة 

للتنفيذ.
وأوضحت د.احلم����ود ان هذا 

تطوير.
� دراس����ة خطط ف����رق العمل 

اخلاصة باملشروع.
� متابع����ة اعمال ف����رق العمل 

اخلاصة باملشروع.
التنس����يق بني اعم����ال فرق   �
املناهج  العمل اخلاص����ة بتطوير 

الدراسية.
� حتدي����د املناقص����ات الالزمة 

لتنفيذ املشروع.
� اقتراح املكاتب االستش����ارية 
واملستش����ارين الت����ي يحتاجه����ا 

املشروع.
� حتديد الدورات التدريبية التي 

يحتاجها العاملون في املشروع.
� دراس����ة ما يحال الى الفريق 

المقبل الموافق 15 الجاري.
الى ذلك وافق ديوان الخدمة 
على صرف مستحقات لجنة 
مقابالت المعلمين والمعلمات 
الراغبين ف���ي النقل للتعليم 
الديني للعام الدراسي المنتهي 
2010/2009 ويش���مل الصرف 

كال من:
محم���د جعف���ر الكندري – 
91 دين���ارا، حمود عبداهلل بن 
ثان���ي – 91، انور عبدال�غفور 
العبدالغفور – 70، عبدالوهاب 
عبدالمحس���ن بن رزق – 70، 
حس���ين يوسف الحاتم – 26، 
خالد محمد احم�د الفيلكاوي – 
26، عبدالرزاق دخيل الحبشي – 
13، هويدي رش��يد العرادة – 13، 
فوزية عبدالرحمن الفيلكاوي 

– 26، عزيزة محمد حمادي – 39، 
فاروق عبدالحميد مخيمر – 10، 
زياد بهجت دوامي – 10، ممدوح 
احمد الشيخ محمد – 20، سيد 
غريب عبدالرحمن – 20، ناصر 
حسن عبدالرحمن – 20، ايمان 
ابراهيم صادقي – 10، محمود 
عبدالغني محمد س���الم – 20، 
حسين علي عبداهلل – 26، بدر 
فهد عبداهلل المشعان – 10، خالد 
ابراهيم القويرس – 10، سعود 
ابراهي���م العثمان – 10، عذراء 
ناص���ر العراك – 13، عايش���ة 
عب���داهلل الكندري – 10، مريم 
عبداهلل الضاحي – 60، مشاعل 
العنزي – 60،  محمد شيحان 
منى عبدالرحمن الكندري – 30، 

منال احمد مال علي – 50.

ان ينتهي الدوام عند الواحدة 
والنصف بعد الظهر.

ويبح���ث المجل���س ايضا 
اقرار مكافأة مالية للفريق الذي 
المساعدات  المديرات  سيضم 
للشؤون االدارية و4 موظفات 
لالشراف على تقديم الوجبات 
ومراعاة التالميذ ذوي الحاالت 

المرضية.
على جان���ب متصل علمت 
الوزيرة الحمود  ان  »األنباء« 
تصل البالد بعد غد الثالثاء بعد 

انتهاء اجازتها الدورية.
الحمود  الوزي���رة  وتب���دأ 
الدوام صباح االربعاء المقبل 
ف���ي وزارة التربية هذا ويبدأ 
دوام الوكيلة المساعدة للقطاع 
االداري عائشة الروضان االحد 

مريم بندق
كش���فت مص���ادر تربوية 
مطلعة ل� »األنباء« ان قرار اطالة 
المرحلة  المدرسي في  الدوام 
االبتدائية ل�مدة 10 دقائق تضاف 
الى مدة الفرصة األولى لتناول 
الغذائية سي�تخذ في  الوجبة 
اول اجتم���اع لمجلس الوكالء 
بحضور وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  الت�علي���م 
الحمود التخاذ القرار المطلوب 
بعد حس���م مجل���س الوكالء 
العم���وم بالموافقة  ومديري 

على االطالة.
وقالت المصادر ل� »األنباء«: 
اتفق على ان يتم تقديم الوجبة 
– بحسب مقترح وزارة التربية 
الثانية وليس  – بعد الحصة 
بحسب مقترح وزارة الصحة 

بعد الحصة األولى.
ل�ما  يأتي ذل���ك تأك���ي���دا 
ان��ف���ردت بنش���ره »األنباء« 
يومي 20 و21 يوليو الماضي 
والمتضم���ن موافقة مجلس 
المناط���ق  مدي���ري عم���وم 
التعليمية بن���اء على مقترح 

مجلس الوكالء.
هذا وتب���دأ الفرصة األولى 
عند الس���اعة التاسعة وعشر 
دقائ���ق صباحا وستس���تمر 
بحسب التوصية الجديدة حتى 
التاسعة واالربعين دقيقة على 

يحتاجها العاملون في القطاع في 
هذا املجال.

� بناء مكونات املناهج الدراسية 
املطورة.

3 � فريق تقومي الوضع الراهن 
للمناهج برئاسة سميحة الشريدة 
� مدير ادارة التقومي وضبط جودة 
التعليم، وعضوية: د.عبداحملسن 
العازمي � رئيس قسم، جنود هزاع 
� باحث تربوي وجناة العيس����ى � 
التقومي  إدارة  باحث مبتدئ م����ن 

وضبط اجلودة.
املناهج  الفريق: � حتديد  مهام 
التي  الدراسية  واملقررات والكتب 

حتتاج الى تقييم.
التي  الفنية  اللج����ان  اقتراح   �

ستتولى تقومي الوضع الراهن.
� متابعة اعمال اللجان الفنية.

� مراجع����ة التقاري����ر الفني����ة 
واخلتامية العمال اللجان الفنية.

� اقت����راح املناقص����ات وبيوت 
اخلبرة واملستشارين التي يحتاجها 

الفريق الداء مهامه.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في القطاع في 

هذا املجال.
4 � فريق بناء مكونات املناهج 
الدراسية وتأليف املناهج برئاسة 
د.سعود احلربي � مدير ادارة تطوير 
املناهج وعضوية: انوار احلمدان � 

العمل الضخم يشرف عليه قطاع 
املناهج بالوزارة بالتعاون مع جامعة 
الكويت والبنك الدولي وحدد تاريخ 
نهاية مارس 2011 لتقدمي التقارير 

املطلوبة.
وأصدرت الوزيرة قرارا تضمن 
تشكيل 4 فرق عمل لتحقيق هذه 

األهداف وجاء في القرار:
أوال: تشكيل فرق مشروع تطوير 

املناهج على النحو التالي:
الفريق اإلشرافي  � تش����كيل   1
ملشروع تطوير املناهج برئاسة مرمي 
� الوكيل املساعد للبحوث  الوتيد 
التربوية واملناهج وعضوية د.عادل 
علي احمد � مستش����ار نائب مدير 
العلمية  الكويت للشؤون  جامعة 
� منسق للفريق مع البنك الدولي، 
د.سعود احلربي � مدير ادارة تطوير 
املناهج، د.حميد الصراف � مدير ادارة 
البحوث والتطوير التربوي، سميحة 
الشريدة � مدير ادارة التقومي وضبط 
جودة التعليم، رائد احلسن � رئيس 
قسم التوثيق واملعلومات وسلمى 
الع����كاري � مراقب املتابعة الفنية 
مبكتب الوكيل املس����اعد للبحوث 

التربوية واملناهج.
� دراسة الوضع  الفريق:  مهام 

الراهن للمناهج احلالية.
� وضع خطة عام����ة للمناهج 
ال����ى  الدراس����ية الت����ي حتت����اج 

التنس����يقي للمناهج م����ن الفريق 
التنسيقي الرئيسي لبرنامج العمل 

احلكومي.
� تزويد فرق املتابعة بالتقارير 
الدورية املطلوبة حول تقدم العمل 

في تنفيذ املشروع.
2 � فريق وضع توجهات واهداف 
املناهج برئاسة د.حميد الصراف 
� مدي����ر ادارة البحوث والتطوير 
التربوي، وعضوية: د.باسمة احلاج � 
مستشارة � ادارة البحوث والتطوير 
التربوي، د.س����ميرة عبدالوهاب � 
كبير اختصاصيني � ادارة البحوث 
والتطوير التربوي واحالم العنزي � 
باحث فني � ادارة البحوث والتطوير 

التربوي.
تتحدد مهام الفريق في اآلتي:

� حتديد الدراس����ات والبحوث 
الالزمة لوض����ع توجهات واهداف 

املناهج املطورة.
� دراسة التوجهات العاملية في 

تطوير املناهج.
الوطنية  التوجه����ات  � حتديد 

لتطوير املناهج.
� وضع التوجه����ات واالهداف 

اجلديدة للمناهج املطورة.
� اقت����راح املناقص����ات وبيوت 
اخلبرة واملستشارين التي يحتاجها 

الفريق الداء مهامه.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 

رئيس وحدة االنتاج، سارة البلوشي 
� باحث تربوي وعائش����ة حسني � 
صائ����غ برامج م����ن ادارة تطوير 

املناهج.
املناهج  الفريق: � حتديد  مهام 
اجلديدة التي حتت����اج الى تأليف 

كتب جديدة.
� وضع اس����س تطوير تأليف 

وطباعة الكتب اجلديدة.
� اقت����راح اللج����ان الفني����ة او 
املؤسسات التي س����تقوم بتأليف 

وطباعة الكتب اجلديدة.
� متابعة اعمال اجلهات املكلفة 

بتأليف الكتب اجلديدة.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في القطاع في 

هذا املجال.
� اقت����راح املناقص����ات وبيوت 
اخلبرة واملستشارين التي يحتاجها 

الفريق الداء مهامه.
الفرق اجتماعاتها  ثانيا: تعقد 
بناء على طلب رئيس الفريق في 

غير اوقات الدوام الرسمي.
ثالثا: تصرف مكافأة مالية شهرية 
العضاء فرق العمل يحددها وزيرة 

التربية من بند اعمال اخرى.
رابعا: على جميع اجلهات املعنية 
العلم والعمل مبوجبه اعتبارا من 
مايو املاضي ويستمر العمل به حتى 

نهاية مارس 2011.

حسم إطالة دوام »االبتدائي« والقرار بحضور الحمود
»الديوان« وافق على صرف مكافآت »الديني« للعام الدراسي 2010/2009

لمدة 10 دقائق لتناول الوجبة الغذائية تضاف للفرصة األولى ونهاية الدوام الواحدة والنصف

األندية المدرسية تحتاج إعادة تقييم في ظل 
الميزانية البالغة مليونًا و270 ألفًا وقرارات اإلغالق

مريم بندق
األندية املدرسية املسائية حتتاج الى وقفة متأنية 
للتقييم على أسس علمية واقعية تبنى على إحصاءات 
حقيقية للطلبة املسجلني بها واألعداد الفعلية التي 
تتواجد وتستفيد من امليزانيات الضخمة واألنشطة 
التي تقدم. إعادة تقييم األندية املدرس����ية املسائية 
متثل ضرورة لتلمس مدى االستفادة احلقيقية منها 
والتأكيد على اإليجابيات ورصد السلبيات ومعاجلتها 

بتقدمي مقترحات جديدة بناءة.
ضرورة إعادة التقييم تنبع من عدة عوامل أساسية 
شهدها العام الدراسي 2010/2009 يأتي على رأسها 
امليزانية الضخمة املعتم����دة لهذه األندية والبالغة 
مليونا و270 ألف دينار وقراري الوكيل املس����اعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج بالتأجيل القسري 
الستقبال الطلبة في الفصل الدراسي األول حتسبا 
النتشار ڤيروس )H1N1( واإلغالق االختياري في شهر 
رمضان املبارك بالرغم من تواجد الطلبة في إجازة 

متتد الى ما بعد إجازة عيد الفطر السعيد.
إعادة تقييم هذه األندي����ة ضرورة في ظل هذه 
امليزانية الضخمة ملعرفة بداية س����بب إغالقها في 
اإلجازات الطويلة فإذا كان بسبب ضعف إقبال الطلبة، 
فإن املسؤولية هنا تقع على قطاع األنشطة املدرسية 
لتدارس األسباب ومعاجلتها واقتراح انشطة جديدة 
جتذب الطالب حتى يستطيع قضاء وقت فراغه في 
مكان تربوي مع معلميه وأصدقائه من الطلبة بدال 
من هدر الوقت في أش����ياء غير مفيدة كالذهاب الى 

األسواق واملجمعات وخالفه.
ويقت����رح ولي أمر آخر ان تقل����ل الوزارة أعداد 
األندي����ة � اذا كانت بالفعل ال يقب����ل عليها الطلبة � 
بحيث تترك ناديا واحدا لكل منطقة بدال من إغالق 

جميع األندية خالل فترة الصيف، خصوصا في شهر 
رمضان يكون أبناؤنا أحوج لها المتداد اإلجازة حتى 
بعد عيد الفطر السعيد، وتاليا هم بحاجة أكثر ملكان 
آم����ن يتواجدون فيه ويقضون فيه وقت الفراغ في 
ممارسة الرياضة احملببة لهم ولتكن كرة القدم التي 

ال حتتاج الى اي إمكانيات مادية.
ويقول احد التربويني ان إغالق األندية املدرسية 
املسائية خالل اإلجازات الطويلة قرار يحتاج الى إعادة 
تقييم ودراسة ملعرفة سبب إغالقها، وأيضا لرصد 
إحصاءات الطلبة الذي����ن يقبلون على هذه األندية 
خالل السنة الدراس����ية وهل بالفعل أعداد املكلفني 
بالعمل تفوق أعداد الطلبة املس����جلني باألندية؟ اذا 
كانت هذه حقيقة فاألمر يحتاج الى دراسة جذرية 
واس����تحداث أنش����طة جديدة محببة للطلبة يجب 
أيضا رصد الطلبة املس����جلني على بعض األنشطة 
لالطالع على أكثرها إقباال من جانبهم ليتسنى للوزارة 
تدعيم هذه األنشطة بالكفاءات من التربويني وأيضا 
بامليزانيات واملستلزمات وخلق بيئة أكثر جاذبية 
للطلبة للتسجيل فيها. ويبقى التأكيد على ان أهداف 
األندية املدرسية املسائية كما قال وكيل قطاع األنشطة 
املدرسية دعيج الدعيج هي شغل أوقات الفراغ لدى 
الطلبة، تأصيل مفهوم الوسطية، تعديل السلوكيات 
مبا يتوافق مع ديننا اإلسالمي احلنيف، الى جانب 
احتضان وتنمية املواهب اإلبداعية لدى الطلبة والعمل 
على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع العمل اليدوي 
واإلنتاجي وتعزيز العالقة اإلنس����انية مع شرائح 
املجتمع ومؤسس����اته املختلفة من خالل األنشطة 
املتنوعة الى جانب تدعيم الصالت اإلنس����انية بني 
أبناء املجتمع الطالبي من خالل املنافسات واللقاءات 

اجلماعية بني األندية املدرسية املسائية.

أولياء أمور وتربويون لـ »األنباء«: هل يعقل إغالقها في رمضان؟

منى اللوغاني راضي الرشيدي

الرشيدي يحّث اللوغاني على تحديد
لف احتياجات األقسام العلمية من السُّ

مريم بندق
حث الوكيل املساعد للقطاع املالي راضي الرشيدي الوكيلة املساعدة 
لقطاع التعليم العام منى اللوغاني على سرعة حتديد احتياجات املدارس 

)األقسام العلمية( من السلف املالية للعام الدراسي 2011/2010.
وقال الرش����يدي في كتابه املؤرخ بتاريخ 2 اجلاري واملرفوع الى 
اللوغاني احلاقا بكتابنا رقم )وت/م/1553( بتاريخ 2010/7/8 وباإلشارة 
إلى موضوع احتياجات األقسام العلمية نحيطكم علما بأنه حتى تاريخه 
لم يصلنا البيان التفصيلي املطلوب من التواجيه باستثناء التوجيه 
الفني ملادة علوم االسرة واملستهلك، حيث متت موافاتنا بقيمة السلفة 
املالية املخصصة لهذا التوجيه فقط، برجاء االيعاز جلهات االختصاص 
لديكم بس����رعة مخاطبة باقي اقسام التواجيه الرسال بيان تفصيلي 
بالس����لف املطلوب تخصيصها للمدارس في مختلف االقسام العلمية 
وبيان تفصيلي بالبنود املسموح بشرائها من السلفة وذلك على بنود 
الباب الثاني فقط للصرف منها على الصندوق املالي املدرسي لنتمكن 
من اعداد النشرة اخلاصة بذلك.وكان الرشيدي قد ذكر في كتابه املرفوع 
الى الوكيلة املساعدة للتعليم العام املؤرخ في 8 يوليو املاضي والذي 
جاء حتت عنوان احتياجات املدارس )األقس����ام العلمية( من السلف 
املالية للعام 2011/2010 نحيطكم علما بأننا بصدد صرف السلف املالية 
للعام املالي 2011/2010 برجاء اإليعاز جلهة االختصاص لديكم بإرسال 
بيان تفصيلي بقيمة السلف املطلوب تخصيصها للمدارس في مختلف 

االقسام العلمية للصرف منها على الصندوق املالي املدرسي.

طالبها بسرعة مخاطبة التواجيه إلرسال بيان تفصيلي بالمطلوب


