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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

دخل جيــد المحــالت م�سمـنـة
3200 د.ك وال�سعر 160 الف دينار كويتي

غيـر قابـــل للم�ساومـة

هاتف : 55688834

للبيع اأربعة �شالونات رجـالـي

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

تأكيداً لما انفردت بنشره »األنباء« 10 الجاري.. مجلس الوكالء اعتمد القرار برئاسة موضي الحمود

إطالة الدوام المدرسي في المتوسط والثانوي 45 دقيقة لممارسة
األنشطة التربوية وفي االبتدائي 10 دقائق لتناول الوجبة الغذائية

مريم بندق 
تأكي���دا ملا انفردت بنش���ره 
»األنباء« 10 أغس���طس اجلاري 
حت���ت عن���وان »إطال���ة الدوام 
املدرسي« اعتمد مجلس الوكالء 
ب���وزارة التربية ف���ي اجتماعه 
امس برئاس���ة وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اطالة الدوام املدرسي في 
املرحلة االبتدائية 10 دقائق طوال 
الوجبة  أيام االس���بوع لتناول 

الغذائية.
وتنفيذا للقرار ستتم اطالة 
الدراس���ية األول���ى  الفرص���ة 
لتصبح 30 دقيق���ة بدال من 20 
دقيقة لتمتد نهاية الدوام حتى 
الواحدة والنصف بعد الظهر بدال 
من الواحدة والثلث وهو موعد 

التوقيت احلالي.
واعتمد املجلس كذلك اطالة 
املدرس���ي في املرحلتني  الدوام 
»املتوس���طة« و»الثانوية« 45 
دقيقة على استقطاع 5 دقائق من 
كل حصة لتخصيص ساعة كاملة 

ملمارسة األنشطة التربوية.
وقال���ت مص���ادر تربوية ل� 

الدراسي اجلديد 2011/2010.
وستش���مل املخاطبة توفير 
املولدات ل� 34 صالة تربية بدنية 

لتشغيلها الستقبال الطلبة.
هذا واحت���دم نقاش أعضاء 
املجلس حول قضية االستغناء 
عن املعلمني التربويني وأقرانهم 
من خريجي الكليات غير التربوية، 
وأكدت املصادر انه لن يتم إعطاء 
موافقة للمعلمني على اخلروج من 
الوزارة إال بعد مرور 10 سنوات 
عل���ى العمل وبش���رط آخر هو 
بقاؤهم سنتني في البيت عاطلني 

عن العمل.
واقترح���ت الوزيرة احلمود 
ان يتم تطبيق القرار ذاته على 
التربوية  الكليات غير  خريجي 
بس���بب انهم قبل���وا العمل في 
الوزارة باختيارهم، إضافة الى 
انهم شغلوا درجة وظيفية ويجب 
ان يطب���ق عليهم ما يطبق على 
التربويني، فيما جاءت  زمالئهم 
آراء بعض الوكالء املس���اعدين 
ان مين���ح خريجو الكليات غير 
التربوية موافقة على العمل في 
جهة اخرى بعد مرور سنتني فقط 

وان يطبق عليهم لوائح اخلدمة 
املدنية التي تسري على املوظفني 

اآلخرين.
هذا وشددت الوزيرة على وكيل 
القطاع املالي راضي الرش���يدي 
بسرعة االنتهاء من توزيع الكتب 
الدراسية على املدارس اخلاصة 
ومدارس التعليم الديني ومدارس 

التربية اخلاصة.
الوزي���رة بعضا من  وأبدت 
االمتعاض بسبب تأخير إيصال 
الكتب الى هذه املدارس، مؤكدة ان 
التعليم اخلاص جزء من التعليم 

احلكومي.
الرش���يدي  من جانبه، وعد 
بإيصال الكت���ب قبل العيد ب� 3 

أيام.
هذا ورف���ض املجلس إجراء 
أي تعدي���ل على وثيقة التعليم 
الثانوي خصوصا فيما يتعلق 

مبتكرري الرسوب.
ووافق املجلس على نقل جميع 
طالبات مدارس أم الهيمان )الصف 
العاش���ر( الى مدرس���ة لطيفة 
العازم���ي في األحمدي بس���بب 

الكثافة الطالبية.

»األنباء« ان هذا القرار سيطبق 
بداية يوم الثالثاء فقط اسبوعيا 
كمرحلة أولى ليك���ون توقيت 
االنصراف لطلبة هاتني املرحلتني 
عند الثانية و20 دقيقة بعد الظهر 
بدال من الواحدة والنصف وخمس 
دقائق على ان يبقى هذا التوقيت 
موعدا النصراف الطلبة في أيام 

باقي األسبوع.
هذا ورفض املجلس مقترح 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
بتعدي���ل مواعيد نهاي���ة العام 

الدراسي اجلديد 2011/2010 ورفض 
كذلك تعديل مواعيد االختبارات 
النهائية لطلبة املراحل التعليمية 
االبتدائي واملتوسط والثاني عشر 
وأكدت الوزيرة ان هذا التعديل 
يحتاج الى دراس���ة شاملة قبل 

البت فيه.
هذا واتفق املجلس على مخاطبة 
وزارة الكهرب���اء إلم���داد جميع 
املدارس اجلديدة في منطقتي سعد 
العبداهلل والفروانية مبولدات 
العام  كهرباء الفتتاحه���ا بداية 

متاضر السديراوي د.موضي احلمود

  من ال يرغب من خريجي الكليات في العمل بـ»التربية« قبل مرور 10 سنوات على عمله يعطى استغناء بعد سنتين من االستقالة يبقى خاللهما دون عمل
  الحمود أبدت امتعاضها من تأخر راضي الرشـيدي في إيصال الكتب الدراسية لطلبة »التعليم الخاص« و»الديني« ومدارس التربية الخاصة واألجنبية

إضافة العنزي إلى لجنة نبذ التعصب
بحس���ب قرار وزاري، متت اضافة د.تهاني العنزي رئيس قسم 
االنش���طة الثقافية بقطاع االنشطة الطالبية الى اللجنة التنسيقية 
لالش���راف على متابعة جتهيز وتهيئة الش���باب وزيادة احساسهم 

بالروح الوطنية ونبذ التعصب الطائفي والقبلي.

وصول 48 معلمة تربية بدنية من مصر
مريم بندق

وصلت 48 معلمة تربية بدنية من جمهورية مصر العربية مساء 
أمس األول من التعاقدات اخلارجية. وقالت مصادر تربوية ل� »األنباء« 

إنه مت توزيع 28 معلمة ملنطقة اجلهراء و20 ملنطقة األحمدي.
وسيتوالى وصول الدفعات التالية تباعا.

بيان العالقات حول اجتماع مجلس الوكالء
اثن��ت وزيرة التربي��ة ووزي��رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود على اجلهود التي بذلت في العام 
الدراسي 2010 � 2011، حيث ناقش املجلس استعدادات 
الوزارة وتطرق كل وكي��ل قطاع على حدة للمهام 
املوكلة اليه واجلهود التي بذلت في اطار االستعدادات 
للعام الدراسي ونسبة اجنازاتها من حيث اخلطة التي 
وضعتها مع جلنة اس��تعدادات العام الدراسي 2010 
� 2011. وذكرت د.احلمود، بحس��ب البيان الصادر 
عن ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي ان هناك 
بعض االمور التي حتتاج الى الس��رعة في االجناز 
مث��ل بعض اعمال الصيانة اجلذرية واالس��تعجال 
في توزيع الكتب للتعلي��م اخلاص قبل بداية العام 
الدراس��ي احلالي، واكد مجلس ال��وكالء ان جميع 
املدارس في املناطق التعليمية ستكون جاهزة قبل 

بداية العام الدراسي.
جاء هذا في اجتم��اع مجلس الوكالء الذي عقد 
ام��س في قاعة االجتماعات مببن��ى وزارة التربية، 
حي��ث ناقش املجلس موضوع املش��اريع اجلديدة 
ف��ي العام 2010 � 2011 م��ن اخلطة االمنائية لوزارة 
التربية، وقد كلف املجل��س وكيل قطاع التخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد بدراسة املشاريع ودمج 
البعض منها مبا يتماش��ى مع خط��ة البنك الدولي 

واملش��اريع التنموية حفاظا على امليزانية بش��كل 
عام وابرزها رعاية املعاقني، حتسني البيئة املدرسية 
الصفية والالصفية من خالل مشروع تطبيق التحكم 
املركزي عن بعد وانش��اء مكتب استراتيجي الدارة 

ومتابعة املشروعات.
كما ناقش املجلس مشروع الدمج التعليمي لذوي 
االحتياجات اخلاصة، وقد كلف املجلس الوكيل املساعد 
لقطاع التعليم النوعي محمد الكندري باملوافقة على 
مشروعه مع ضرورة التنسيق مع قطاع التخطيط 

واملعلومات.
كما ناق��ش املجلس القرار رق��م 1 فيما يتعلق 
مبواعيد اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للمرحلة 
االبتدائية واملتوسطة، وقد تأجل هذا البند حتى يوم 
اخلميس املقبل، وسيتم مناقشته الحقا في االجتماع 
املقبل برئاسة الوزيرة وعضوية وكيل الوزارة ووكيل 
املناه��ج وقطاع التعليم الع��ام ومن ثم عرضه على 

مجلس الوكالء العتماده في صورته النهائية.
كما ناقش املجلس توقيت الدوام املدرسي للمرحلة 
االبتدائية ووافق مبدئيا على منح حصة في االسبوع 
لالنشطة الطالبية وتفعيلها. اجلدير بالذكر انه سيتم 
ترسية مناقصات الهيئة التمريضية واملعدات واالجهزة 

كما مت اعتماد مناقصة الوجبات الغذائية.

الحمود: عدم إمكانية انصراف المعلمين عقب انتهاء الحصص المكلفين بها
مريم بندق

اوضح����ت وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
انه ال ميكن تطبيق االقتراح املقدم من النائب خالد السلطان الذي ينص 
على الس����ماح للمعلمني واملعلمات باالنصراف من املدارس عقب االنتهاء 
من احلصص الدراس����ية واالعمال املطلوبة منهم، مش����يرة الى ان هناك 
لوائح ونظما ادارية تسمح لهم باالس����تئذان واخلروج والغياب الجناز 
اعمالهم اخلاصة. وقالت الوزيرة، في الرد الذي رفعته الى رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي، ان املعلم يش����ارك في احلصص النموذجية التي 
تنظمها االقس����ام العلمية مع رؤساء االقس����ام واملوجهني الفنيني لتبادل 
اخلبرات واكتسابها، متابعة تنفيذ االنشطة الالصفية، ضرورة التواجد 
داخل املدرسة لتفعيل التواصل مع زمالئه وطالبه واالدارة املدرسية في 
مختلف مراحل االداء التربوي اليومي تفعيال للعمل بروح الفريق، القيام 

بأعمال اخرى مثل االجتماعات مع رئيس القس����م خالل فترة عدم وجود 
حصص له والرد على االستفس����ارات من قبل اخلدمة االجتماعية عن اي 
طالب واملش����اركة في جدولة حصص االحتياط حيث ان املعلم اقدر على 
ادارة الفصل الى جانب االستفادة من وقته في عمل كثير من االمور التي 
ال يقدر عليها غير املعلم. وحول البند الثاني من االقتراح الذي جاء فيه: 
تنفيذا لسياس����ة التكويت، فاملواطن الكويتي اولى من الوافد، لذا يجب 
ان تقتصر جميع الوظائف االشرافية والتواجيه الفنية على الكويتيني، 
قالت الوزيرة د.احلمود في ردها: ال يخفى على اجلميع ان هناك وظائف 
ال ميكن االكتف����اء فيها بالكويتيني فقط، حيث ال تتوافر االعداد املطلوبة 
لشغلها، لذا فقد مت تكويت الوظائف االشرافية القيادية مثل مديري املدارس 
واملديرين املساعدين، اما وظائف رؤساء االقسام واملوجهني فإن االعداد ال 
تكف����ي لذا ال ميكن تنفيذ االقتراح حاليا، علما انه مت التكويت في رياض 

االطفال. واشتمل رد د.احلمود على البند الثالث من االقتراح الذي ينص 
عل����ى تعيني هيئة ادارية يكون عملها حضور حصص االحتياط بدال من 
املعلم والقيام مبناوبات آخر الدوام وبني احلصص وخالل الفرص، وردت 
الوزيرة موضحة ان هناك قرارا رقم 2001/594 بانشاء االقسام االدارية في 
املدارس ويتم تعيني املوظفني بها للقيام باالعمال االدارية التي متت االشارة 
اليها في املقترح، اما بخصوص حصص االحتياط فال ميكن ان تسند اال 
للمعلمني. وحول البند الرابع من املقترح املتضمن تعيني سكرتيرة في كل 
قسم علمي تقوم بأعمال الطباعة وادخال الدرجات ومساعدة املعلمات في 
جتهيز االدوات الالزمة للحصص، اشارت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود الى ان هذه االعمال تتم عن طريق االقسام االدارية 
باملدارس وهي منفذة بالفعل باملي����دان التربوي. وارفقت الوزيرة بالرد 

جميع القرارات الوزارية الصادرة واملوضحة الفادتها.


