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مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال���ي د.موضي احلمود اعتمدت 
صرف مستحقات فريق العمل املكلف بإخالء 
وتسلم املباني املدرسية احلكومية املرخص 

باستغاللها للتعليم اخلاص.
ورفعت الوزيرة احلمود كتابا الى رئيس 
الدي���وان عبدالعزيز الزب���ن للموافقة على 
صرف املكافآت املس���تحقة العضاء الفريق 
وعددهم 11 موظفا لقيامهم باملهام املسندة لهم 
والتي شملت: اتخاذ كل االجراءات التنفيذية 
والقانوني���ة التي حتفظ حقوق الوزارة في 
حال اخالل املرخص لهم ببنود التراخيص 
الصادرة باستغالل املبنى ومخاطبة الفتوى 
والتشريع وديوان احملاسبة للحصول على 
املوافقة الالزمة وفقا للنظم املتبعة واخطار 

اإلدارة املالية بذلك.
� ال���زام اصحاب املدارس بس���داد املقابل 
وتقدمي الكفالة البنكية املقررة عن استغالل 

املبنى احلكومي والتأكد من استيفاء نسبة 
العمال���ة الوطنية ومتابع���ة وتنفيذ جميع 
االلتزامات املطلوبة وفقا للبنود الواردة في 

الترخيص االداري.
� اعداد الردود على املالحظات الواردة 
في ديوان احملاسبة وكل اجلهات الرقابية 
املباني املدرس���ية  بالدولة فيم���ا يخص 
احلكومية املرخص باس���تغاللها للتعليم 
اخلاص واتخاذ االجراءات الالزمة لضمان 

عدم تكرارها.
� بحث الش���كاوى واالعتراضات املقدمة 
من اجلهات املس���تفيدة واملستغلة للمباني 
احلكومية واتخاذ االج���راءات الالزمة لذلك 

واعداد الردود عليها.
� االش���راف على تنفيذ بنود التراخيص 
االدارية باستغالل املباني احلكومية للتعليم 
اخلاص واقتراح احللول القانونية التي تطرأ 

عليه خالل سريان الترخيص.
� عم���ل زيارات دورية منتظمة ومفاجئة 

للمباني املدرس���ية احلكومية للوقوف على 
اي متغي���رات على املبنى والتأكد من التزام 
اجلهات املستفيدة باجراء الصيانة الدورية 
الالزمة للحفاظ على سالمة املبنى احلكومي 

املستقل.
� اتخاذ االج���راءات الالزم���ة مع جهات 
االختصاص في الوزارة لتجديد التراخيص 
وانذار اجلهات املستغلة للمباني احلكومية 
املطلوب اخالؤها قبل انتهاء مدة الترخيص 
بوقت كاف حال رغبة الوزارة في عدم التجديد 
ومتابعة ابالغ اولياء االمور الطالب والعاملني 
فيها بذلك واخطارهم بتوفير مقر بديل قبل 

انتهاء مدة الترخيص.
ويش���مل كتاب الوزيرة الصرف لكل من 
الوهي���ب، رقية  الداح���س، عبداهلل  محمد 
مراد، عبداهلل البصي���ري، عبداهلل الالفي، 
التميمي، عبداحملس���ن صادق، هيفاء  علي 
القالف، صالح حسن،  العنزي، عبداجلليل 

وجدى الغضبان.

مريم بندق
وافق رئيس دي����وان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن على صرف 
مكافأة 1200 دين����ار لفريق عمل 
االنفاق التعليمي وتكلفة الطالب 
لكل سنة دراس����ية من السنوات 
الثالث 2008/2007 � 2009/2008 � 
2010/2009 وبواقع 400 دينار عن 

السنة الواحدة.
جاء ذلك بناء على كتاب وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موض����ي احلم����ود املرفوع الى 
الزبن والذي جاء فيه ان الوزارة 
ش����كلت فريق عمل من 7 أعضاء 
لدراس����ة تكلفة الطالب باعتباره 
مؤشرا مهما ورئيسيا لقياس مدى 
تأدية املنظومة التربوية لرسالتها 
وحتقيق األه����داف املرجوة منها 
والتي تبدأ من إعداد املعلم وإعداد 
املنهج وجتهيز املدرسة وتزويدها 
بالتقنيات احلديثة للحصول على 

للعام الدراسي 2008/2007 موزعا 
على األنواع والبنود متوصلني الى 
تكلفة الطالب في كل مرحلة تعليمية 
ليكون ذلك قاعدة انطالق للتربويني 
والباحثني ملتابعة التطورات التي 
تنشأ من سنة الى أخرى على حجم 
االنفاق التعليمي وأثره املباشر على 

مخرجات العملية التعليمية.
وبناء على كتابنا نرجو املوافقة 
على صرف مكافأة مالية مقطوعة 
قدرها 400 دينار سنويا لكل منهن 
ليكون ذلك حافزا وداعما لهن لبذل 

املزيد من اجلهد.
واتفق ايضا على إعادة طباعة 
ميثاق العمل األخالقي للمعلم على 
ان ي����وزع على املناطق واملدارس 
والذي يتضمن حقوق وواجبات 

والتزامات املعلمني.
وطلب����ت اللوغاني إحصاءات 
كاملة بنس����ب إجناز الصيانة في 

املدارس. 

خليل االبراهي����م وفاطمة محمد 
الظفيري  حليحل وس����هام عايد 

ورمي عقاب املطيري.
الفريق  ان  وأوضحت احلمود 
قام بأداء مهام����ه على أكمل وجه 
واس����تطاع ان يحقق الغرض من 
تشكيله في اصدار تكلفة الطالب 

مخرجات تعليمية متميزة تساهم 
في إعداد أجيال مؤهلة تستطيع 
ان تؤدي رسالتها املنوطة بها في 

دعم مسيرة الوطن.
ويشمل الصرف فاطمة شريدة 
العيسى  ابراهيم  الشريدة وندى 
الثويني وهدى  وسوسن عيسى 

3 � احلث على اجراء املسابقات 
امليثاق  الت���زام  التربوية حول 

االخالقي ملهنة التعليم.
4 � تكرمي افضل مدرسة تقوم 

بتفعيل امليثاق االخالقي.
5 � اجراء مسابقات بني املدارس 
الختيار افضل مدرس���ة تفعل 

امليثاق االخالقي.
6 � اقامة ندوات وورش عمل 
للمعلمني لتوعيتهم بأهمية امليثاق 

االخالقي.

المدارس

1 � ادراج عدد من االنش���طة 
والبرامج واالساليب في خطط 
املديرين واملديرين املس���اعدين 

بتفعيل امليثاق االخالقي.
2 � تشكيل فريق عمل في كل 
مدرسة برئاس���ة مدير املدرسة 
وعضوية مدير مساعد ورئيس 
قسم ومعلم واخصائي اجتماعي 
وتكون مهمة الفريق نشر اهداف 
امليثاق االخالقي وتزويد املدارس 
بنس���خة من امليث���اق االخالقي 
ومتابعة تفعيل امليثاق مع اعداد 
تقرير فصلي عن نتائج تفعيل 

امليثاق.

آراء مساندة أخرى

1 � تفعيل هذا امليثاق من خالل 
البرامج التلفزيونية على احملطة 

التعليمية.
2 � يضاف كشرط من شروط 

اختيار املدارس املتميزة.
3 � ادراج���ه في موقع وزارة 
التربية وتفاعله اعالميا بالقنوات 

املرئية واملسموعة.
4 � يضاف الى مقررات الدورة 

للمعلمني اجلدد.

التعليمية بدوره����م في اجلانب 
االخالقي.

الباحث ان تفعيل  رابعا: رأي 
امليثاق األخالقي يتم من خالل ثالثة 

محاور وهي:

وزارة التربية

1 � ادراج امليثاق االخالقي للمعلم 
في الكويت في موقع وزارة التربية 

االلكتروني.
2 � تفعيل امليثاق االخالقي ملهنة 
التعليم اعالميا عن طريق العالقات 

العامة بالوزارة.
3 � تدخ����ل ضواب����ط امليثاق 
االخالق����ي في اختي����ار الوظائف 

االشرافية.
4 � ان يكون تفعيل هذا امليثاق 
شرطا من شروط اختبار املدارس 

املتميزة.
5 � اجراء الدراسات والبحوث 
حول التزام امليثاق االخالقي ملهنة 

التعليم مبدارس التعليم العام.

المنطقة التعليمية

1 � تشكيل فريق عمل امليثاق 
االخالقي ملتابعة تفعيل املدارس.

2 � االشراف العام على تنفيذ 
البرامج ووضع اخلطط الزمنية 
وتوزيع املهام وتوزيع االدوار.

الس����محة وترسيخ مبدأ املواطنة 
الصاحلة لبناء الكويت ولكي تتبوأ 

مكانتها.
ثالث����ا: األه����داف اخلاص����ة 

للدراسة
1 � تفعيل دور املنطقة التعليمية 

في غرس القيم التربوية.
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كمدخل لالصالح التربوي.
3 � توعي����ة الهيئ����ة االدارية 

والتعليمية بأهمية املهنة.
4 � االسهام في تعزيز املكانة 
العلمية واالخالقية للهيئة االدارية 

والتعليمية.
5 � تبصير القائمني على العملية 

مريم بندق
ال���وزارة  اقترح���ت وكيلة 
املس���اعدة للتعلي���م العام منى 
اللوغاني اضافة شروط جديدة 
الى آلية الترشح للترقي للوظائف 

االشرافية التعليمية.
واحاط���ت اللوغاني مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية 
في اجتماعه امس بأهمية تشكيل 
جلنة لدراسة بعض املقترحات 
املقدمة ومن ثم اعتماد ش���روط 

اضافية جديدة.
وحتدثت عن تش���كيل جلنة 
جدي���دة اخرى لدراس���ة وثيقة 
التعليم الثانوي بناء على طلب 
الوزيرة، ه���ذا وناقش املجلس 
املقرر  الدورة اجلديدة  مضامني 
اقامته���ا للمعلمني اجلدد في 13 
سبتمبر املقبل، وكشفت املصادر 
عن انه في حال وقوع هذا التاريخ 
ضمن اجازة عيد الفطر فإن الدورة 
ترحل مباشرة الى اليوم التالي 

دون احلاجة الصدار قرار.
ادخ����ال قضايا  واتفق عل����ى 
القيم السلوكية االيجابية ضمن 
املدرجة في خطط  املوضوع����ات 

الدورة.
ملخص مقترح تصور امليثاق 

األخالقي

أوال: مقدم الدراسة

د.حبيب مهدي الشمري رئيس 
قس����م التربية االسالمية بثانوية 
عب����داهلل الرجيب التابعة ملنطقة 

حولي التعليمية.
ثانيا: الهدف العام للدراسة

غرس القيم التربوية في املجتمع 
التعليمي لضمان مس����تقبل باهر 
للطلب����ة متحلني بروح االس����الم 

عن األعوام الدراسية الثالثة األخيرة

1200 دينار مكافأة فريق اإلنفاق التعليمي وحساب تكلفة الطالب

منى اللوغاني

عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

الشيخ أحمد العبداهلل ووائل الصقر يتوسطان فريق »مايكروسوفت« واملكرمني إحدى الطالبات املكرمات تتسلم شهادة التقدير

اعتماد مكافآت فريق عمل إخالء وتسلم المباني

لجنة لمناقشة وثيقة التعليم الثانوي بناء على طلب الوزيرة

 »مديري العموم«: شروط جديدة للترقية لـ »اإلشرافية«

تمديد العطلة الصيفية لـ 5 فئات وظيفية
مريم بندق

اعتم���د مجلس مديري عم���وم املناطق التعليمية 
متدي���د العطل���ة الصيفية حتى 8 س���بتمبر لكل من 
مش���رفي املختب���رات، توجيه املكتب���ات، التقنيات، 
اخلدمة االجتماعية والنفس���ية، األنش���طة املدرسية 

اسوة باملوجهني الفنيني.

»مايكروسوفت ـ الكويت« تكّرم 23 طالبًا خالل غبقة رمضانية 

دانيا شومان
اقامت شركة مايكروسوفت � الكويت غبقة رمضانية 
خاصة لوس���ائل االعالم احمللية وكبار الش���خصيات 
واملسؤولني احلكوميني واالساتذة والطالب مساء اول من 
امس في فندق شيراتون الكويت، وكان وكيل مايكروسوفت 

الكويت وائل الصقر في مقدمة احلضور.
وقامت مايكروس���وفت الكوي���ت بتكرمي الطالب 
واملعلم���ني املتميزين في جامع���ة الكويت واجلامعة 
االميركية في الكوي���ت تقديرا جلهودهم القيمة التي 

بذلوها.

وقام مدير مايكروسوفت الكويت ايهاب مصطفى بتقدمي 
شهادات تقدير ل� 23 من طالب قسم علوم الكمبيوتر في 
جامعة لكويت ملس���اهمتهم البارزة في مشروع تعريب 
محتوى بيئ���ة التطوير املتكاملة الذي نظمته ش���ركة 
مايكروس���وفت في شهر يوليو املاضي، وهو عبارة عن 
تقنية متقدمة للغات البرمجة تستخدم من قبل املطورين 
النش���اء تطبيقات وحدات التحكم وواجهات املستخدم 
اجلرافيكية، وقد مت عملية التعريب عن طريق فريق في 
اجلامعات العربية بقيادة جامعة الكويت، وهو ما يبرز 
القدرات املتميزة لطلبة واعضاء تدريس جامعة الكويت 

ومع انتهاء املشروع اصبح بامكان مايكروسوفت تقدمي 
 Net Framework2010 و Visual Studio احملتوى العربي لنظام
4.0 الول مرة من خالل مكتبه ام.اس.دي.ان حيث ميكن 
 KIWI بعد ذلك حترير البيانات من خالل موقع الكتروني
يتيح ألي فرد في املجتمع ادخال حتسينات على الترجمة 

في االماكن التي حتتاج لذلك.
كما مت تقدمي ش���هادات تقدير للفري���ق الفائز بلقب 
النهائيات االقليمية لنسخة عام 2010 في مسابقة كأس 
مايكروس���وفت للتخيل عن مش���روع النظام التعليمي 

التفاعلي لذوي االحتياجات اخلاصة.

أسامة أبوالسعود
أعلن وكي���ل وزارة األوقاف 
املس���اعد للتطوي���ر والتدريب 
الثقافي���ة إبراهيم  والش���ؤون 
الصالح ان إدارة املسجد الكبير 
االس���تعدادات  كل  وضع���ت 
الس���تقبال جموع املصلني في 
العشر األواخر من شهر رمضان 
واملتوقع أن تصل إلى أكثر من 
150 ألف مصل في ليلة السابع 
والعشرين منه بعدما وصلت 
في العام املاضي إلى 120 ألفا في 
التخوف من مرض  ظل وجود 

انفلونزا اخلنازير.
وقال الصالح في كلمة ألقاها 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
الوزارة  استعدادات  مبناسبة 
املسجد  في  األواخر  للعش���ر 
إدارة  الكبير بحض���ور مدير 
املسجد الكبير أحمد العصفور 
ورئيس اللجنة اإلعالمية علي 
شداد ان املسجد الكبير هذا العام 
سيشهد تغييرات كثيرة اولها 
التعاون م���ع القراء والوعاظ 
املشهورين في الكويت إلحياء 

22 ونبيل العوضي في ليلتي 
23 و25 واحمد القطان ليلتي 
27 و29 واحمد الفالح ليلة 24 
وبدر احلجرف ليلة 28 جاء ذلك 
لتلبية رغبة املصلني وللقاعدة 
اجلماهيري���ة التي يتمتع بها 
هؤالء املشايخ والتي ستجعل 
املسجد الكبير قبلة للمصلني 

خالل الليالي العشر.

أمثال مشاري  العشر  الليالي 
السعيدي  العفاس���ي وخالد 
وفهد الكندري وخالد اجلهيم 
وماجد العنزي وعبداهلل الهزمي 
كما سيشارك  الزويد  وقتيبة 
عدد من الوعاظ منهم ابراهيم 
الكفي���ف في ليلت���ي 20 و30 
وعبداحلميد الباللي في ليلتي 
21 و26 وخالد شعاع في ليلة 

الصالح: نستعد الستقبال 150 ألف ُمصلٍّ 
في ليلة 27 هذا العام بالمسجد الكبير

)محمد ماهر(إبراهيم الصالح وأحمد العصفور خالل املؤمتر الصحافي
)سعود سالم(


