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)سعد هنداوي(د.موضي احلمود تتوسط مرزوق الغامن وشيخة النصف

وزيرة التربية توجه بتوفير بيانات عن العقود
التي تزيد على 100 ألف دينار منذ 1991

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا لتوفير املعلومات والبيانات املالية 
لالجابة على سؤال النائب د.محمد احلويلة حول العقود 
التي رفعتها الوزارة منذ العام 1991 وحتى اآلن والتي تزيد 
قيمتها على 100 الف دينار وما ورد عليها من تعديالت 
في ش���روطها او اوامر تغييرية او مطالبات تنتهي الى 

تسويات ودية.
وذكرت الوزيرة في ديباجة القرار: باالشارة لسؤال 

النائب د.محمد احلويلة واملوجه للوزيرة و املرسل مبوجب 
كتاب رئيس مجلس االمة رقم 16469 بتاريخ 2010/6/9 
واملتضمن طلبه توفير البيانات اخلاصة بالعقود التي 
تزيد قيمتها على مائة الف دينار والتي ابرمتها الوزارة 
وما ورد عليها من تعديالت في شروطها او اوامر تغييرية 
او مطالبات تنتهي الى تسويات ودية اعتبارا من بداية 
السنة املالية 92/91 وحتى تاريخ االجابة على السؤال.

مت اعتماد قرار وزاري نص على:
أوال: تش���كيل فريق عمل برئاسة مدير االدارة املالية 

وعضوية كل من: سلمى معرفي مراقب امليزانية واحلسابات، 
مجدي حجاج مراجع مالي باالدارة املالية، محمد املليجي 
كبير اختصاصي قانوني ب���ادارة التوريدات واملخازن 

واحمد صقر محاسب باالدارة املالية.
ثاني���ا: يكلف اعض���اء الفريق ملدة ش���هرين اعتبارا 
من 2010/8/1 وحت���ى 2010/9/30 ويرفع تقريره لوكيل 

الوزارة.
ثالثا: يتم حتديد املكافأة املستحقة العضاء الفريق من 

قبل وكيل الوزارة بعد تقدميهم التقرير املطلوب.

وما ورد عليها من تعديالت أو أوامر تغييرية أو تسويات ودية بحسب سؤال الحويلة

عائشة الروضان

مريم بندق
التربية  اعلنت وكيلة وزارة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الوزارة لشغل  الروضان حاجة 
وظيفة مدير عام منطقة تعليمية 

بقطاع التعليم العام.
جاءت الشروط الواجب توافرها 
لشغل الوظيفة في االعالن املعتمد 

بتاريخ 28 اجلاري كالتالي:
أوال: املؤهل

� ان يكون حاصال على مؤهل 
جامعي تربوي وخبرة ال تقل عن 
18 سنة فعلية في مجال العمل منها 

سنتان بوظيفة مدير ادارة.
� او ان يكون حاصال على مؤهل 
جامعي غير تربوي وخبرة ال تقل 
عن 19 سنة فعلية في مجال العمل 
التربوي منها س���نتان بوظيفة 
مدير ادارة. � او ان يكون حاصال 
على مؤهل دبلوم تربوي وخبرة 
ال تقل عن 20 س���نة فعلية في 
مجال العمل منها سنتان بوظيفة 

مدير ادارة.
ثانيا: شروط أخرى

� ان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

االخيرتني.
� اجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلصول على دورات تدريبية 

في مجال العمل.
الراغبني لشغل  فعلى جميع 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير 
البش���رية خالل  امل���وارد  ادارة 

اسبوعني من تاريخ االعالن.
الروضان كذلك عن  واعلنت 
حاجة الوزارة لشغل وظيفة مدير 
التربوية بقطاع  ادارة االنشطة 

التعليم العام.

الشروط الواجب توافرها لشغل 
الوظيفة

أوال: املؤهل
� ان يكون املتقدم حاصال على 
مؤهل جامعي تربوي وخبرة ال 
تقل عن 10 س���نوات فعلية في 
مجال العمل منها سنتان بوظيفة 

مراقب.
� او ان يكون حاصال على مؤهل 
جامعي غير تربوي وخبرة ال تقل 
عن 12 سنة فعلية في مجال العمل 
التربوي منها س���نتان بوظيفة 

مراقب.
� او ان يك���ون حاص���ال على 
دبلوم تخصص���ي او ما يعادله 
في دورة تدريبية مدتها سنتان 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل 
عن 16 سنة فعلية في مجال العمل 

منها سنتان بوظيفة مراقب.

ثانيا: شروط أخرى
� ان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

االخيرتني.
� اجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلصول على دورات تدريبية 

في مجال العمل.
الراغبني لشغل  فعلى جميع 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير 
البش���رية خالل  امل���وارد  ادارة 

اسبوعني من تاريخ االعالن.
واعلن وكيل الوزارة املساعد 
للتخطي���ط واملعلومات د.خالد 
الرشيد عن حاجة ادارة التخطيط 

لشغل وظيفة رئيس قسم تخطيط 
ومتابعة اجلوانب الكيفية بحسب 

الشروط والضوابط التالية:
أوال: الشروط الواجب توافرها 

لشغل الوظيفة
1 � ان يك���ون حاص���ال على 
مؤهل جامعي مناس���ب وخبرة 
ف���ي مجال العمل مدة ال تقل عن 

6 سنوات.
2 � او ان يك���ون حاصال على 
دبلوم تخصص او ثانوية عامة 
+ دورة س���نتان او ما يعادلها 
وخبرة ف���ي مجال العمل مدة ال 

تقل عن 10 سنوات.
ثانيا: شروط أخرى

1 � ان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

االخيرتني.
2 � احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
3 � اجادة استخدام احلاسب 

اآللي.
الراغبني ممن  فعلى جمي���ع 
تنطبق عليهم الش���روط املشار 
اليها اعاله تعبئة النموذج املرفق 
وتقدمي الطلب الى ادارة التخطيط 
� مكتب املدير � مبنى رقم 1 بوزارة 
التربية مبنطقة الشويخ خالل 

اسبوعني من تاريخ االعالن.
واعلن الرشيد ايضا عن حاجة 

ادارة التخطيط لش���غل وظيفة 
رئيس قسم املستجدات التربوية 

بحسب الشروط التالية:
أوال: الشروط الواجب توافرها 

لشغل الوظيفة:
1 � ان يك���ون حاص���ال على 
مؤهل جامعي مناس���ب وخبرة 
ف���ي مجال العمل مدة ال تقل عن 

6 سنوات.
2 � او ان يك���ون حاصال على 
دبلوم تخصص او ثانوية عامة 
+ دورة س���نتان او ما يعادلها 
وخبرة ف���ي مجال العمل مدة ال 

تقل عن 10 سنوات.

ثانيا: شروط أخرى
3 � ان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

االخيرتني.
4 � احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
5 � اجادة استخدام احلاسب 

اآللي.
الراغبني ممن  فعلى جمي���ع 
تنطبق عليهم الش���روط املشار 
اليها اعاله تعبئة النموذج املرفق 
وتقدمي الطلب الى ادارة التخطيط 
� مكتب املدير � مبنى رقم 1 بوزارة 
التربية مبنطقة الشويخ خالل 

اسبوعني من تاريخ االعالن.

قبول طلبات شغل وظيفة المديرين العامين للجهراء والعاصمة
والروضان اعتمدت اإلعالن28 الجاري والباب مفتوح أسبوعين

وكيال »اإلدارية« و»التخطيط« أعلنا ش�روط ش�غل وظائف شاغرة بالقطاعين

مريم بندق
التربية  اص���درت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارين وزاريني، جاء 
في الق���رار االول: بعد االطالع 
عل���ى قانون ونظ���ام اخلدمة 
املدنية لسنة 1979 وتعديالته، 
وبناء على الدعوة املوجهة من 
املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم للمشاركة في اجتماع 
منسقي خطة تطوير التعليم في 
الوطن العربي واملرصد العربي 
الذي سيعقد في تونس خالل 
الفترة من 4 الى 6 اجلاري، وبناء 
على ما تقتضيه مصلحة العمل، 

قررت الوزيرة:
اوال: ايفاد د.خالد الرش���يد 
الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 

واملعلومات � وزارة التربية.
الرسمية  املهمة  ثانيا: تبدأ 
خالل الفترة من 2 الى 7 اكتوبر 
2010م، وس���تتكفل املنظم���ة 

مريم بندق
اعلن����ت مدي����ر ع����ام مركز 
التربية  ب����وزارة  املعلوم����ات 
هناء الش����راح ان وفدا تربويا 
من جمهورية س����نغافورة زار 
مدارس الكويت وانبهر  مبستوى 

التعليم املتقدم.
وقال����ت الش����راح، في بيان 
صادر عن الوزارة: اس����تقبلت 
وزارة التربي����ة وفدا من هيئة 
تنمي����ة تكنولوجيا املعلومات 
بجمهورية سنغافورة لالطالع 
على آخر التكنولوجيا املطبقة 

في مدارس التعليم العام.
وذكرت الشراح »اطلع الوفد 
عل����ى تكنولوجي����ا املعلومات 

القوة والعزمية على االستمرار 
والتطور الدائم، وشكرت الشراح 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صب����اح االحمد عل����ى رعايته 
واهتمام����ه البالغ����ني بالتربية 

والتعليم.
وفي جولة للوفد السنغافوري 
في روضة الهدهد صباح امس، 
قالت مدي����ر عام منطقة حولي 
التعليمية منى الصالل ان املنطقة 
استقبلت الوفد الذي قام بزيارة 
احدى مدارس املستقبل مدرسة 
شيخان الفارسي وتطلعوا على 
اركانها وتعرفوا على الفلسفة 
التي قامت على اساسها مدارس 
املستقبل وابدوا اعجابهم بنظامها 

املستخدمة في الكويت من خالل 
زيارة عدد من املدارس املختلفة 
من عدة مراحل تعليمية وتعرفوا 
عن كثب عل����ى التكنولوجيات 
املستخدمة وقد ابدوا انبهارهم 
املتقدم  التعليم  من مس����توى 
واالستعداد التام املوجود لدى 
الهيئات التعليمية والطلبة في 
توظيف التكنولوجيا في العملية 

التعليمية«.
وزادت الش����راح قائلة: انه 
من الفخر ان يشهد لنا وفد من 
جمهورية س����نغافورة والتي 
تعتبر من الدول العشر االولى 
في استخدام التكنولوجيا مما 
ترك اث����را كبيرا لدينا واعطانا 

املتطور، خاص����ة ان املعلمات 
واملعلمني حاصلون على دورات 
 ،)ICDL( في قيادة احلاس����وب
كما ش����اهدوا عن كثب جتربة 
اس����تخدام احلاسب الشخصي 
احملم����ول »ال����الب ت����وب« في 
الدراس����ية بجهود  الفص����ول 
ذاتية من بع����ض املعلمات في 
احد الفصول ليتم توظيفها في 
استخدام الداتا شو املتوافر في 

الفصول اجلديدة.
ابدت مسؤولة  من جانبها، 
في الوفد السنغافوري يب يون 
فونغ اعجابها مبا شاهده الوفد 
خ����الل ج����والت ميدانية لعدة 
مراحل بالتعليم العام، مشيرة 

الى انه من الواضح ان احلكومة 
الكويتية تولي اهتماما خاصا به 
وتوفير خدمات خاصة للمواطنني 
مبس����توى عال م����ن التطور، 
مبينة انه كان واضحا للعيان 
ان الطال����ب هو محور العملية 
التعليمي����ة ملا يتوافر لديه من 
خدمات تعليمية مجانية متقدمة، 
مضيفة ان البيئة املدرسية غنية 
باملعرفة والثقافة والتكنولوجيا 
حيث تطلعنا عن كثب على طرق 
استخدامها وتوظيفها من مراحل 
مبكرة في رياض االطفال، وقالت 
فونغ: امتنى ان يتم التعاون بني 
الدولتني لالستفادة من اخلبرات 

وتوظيفها ملصلحة البلدين.

بنفقات الس���فر واالقامة خالل 
فترة االجتماع.

ثالثا: عل���ى جميع اجلهات 
العلم والعمل مبوجبه.

واس���تند القرار الثاني الى: 
الدع���وة املوجهة م���ن مكتب 
اليونس���كو بيروت للمشاركة 
في املائدة املستديرة الوزارية 

حول التعليم من اجل التنمية 
البشرية التي ستقام في بانكوك 
� تايلند خالل الفترة من 21 الى 
23 اكتوبر 2010 واملشاركة في 
املنتدى العاملي للموارد البشرية 
ال���ذي تنظم���ه وزارة التربية 
والعل���وم والتكنولوجي���ا في 
جمهورية كوريا اجلنوبية خالل 
الفترة من 26 الى 28 اجلاري، 
وبناء على ما تقتضيه مصلحة 

العمل.
ايفاد  الوزيرة: اوال  وقررت 
د.خالد عبداهلل الرشيد � الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
بوزارة التربية في مهمة رسمية 
للمشاركة في اجللسة املذكورة 
اعاله وذلك من 20 الى 29 اجلاري 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة.
ثالثا: عل���ى جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

د.خالد الرشيد
متاضر السديراوي

وزيرة التربية: إيفاد الرشيد إلى 3 مهمات 
رسمية في تونس وبانكوك وكوريا الجنوبية

الشراح: وفد سنغافوري انبهر بمستوى التعليم بالكويت
زار عدداً من المدارس في مختلف المراحل

عاجل من السديراوي لجميع مدارس االبتدائيتمتد من 3 إلى 7 الجاري ومن 20 إلى 28 منه

إغالق المقاصف خالل الفرصة 
األولى والعصائر والحليب 

والبسكويت فقط في »الثانية«

1 � ضرورة العمل على اغالق 
املقصف املدرس���ي في مدارسكم 
خالل الفرصة االولى. 2 � االلتزام ان 
يقتصر البيع في املقصف املدرسي 
خالل الفرصة الثانية على العصائر 
واحلليب ومشتقاته والبسكويت 

واملأكوالت اخلفيفة فقط.

مريم بندق
عمم���ت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي نشرة عاجلة 
ال���ى مديري ومدي���رات مدارس 
املرحلة االبتدائية بشأن توصيات 
تقدمي الوجبات الغذائية جاء فيها: 
في اطار التعاون من اجل اجناح 
مشروع تقدمي الوجبات الغذائية، 
واس���تنادا الى توصيات مجلس 
الوكالء، وتنفيذا لتوصيات فريق 
عمل وض���ع آلية تطبيق وتقدمي 
الوجبات: � يرجى توقيع العقود 
الش���ركات اخلاصة بتوريد  مع 
الفطائر ملدارس���كم مبدة محددة 
من بداية العام الدراس���ي وحتى 
2010/10/28 )بداية العمل مبشروع 

تقدمي الوجبات الغذائية(.
� تقرر البدء بتوزيع الوجبات 
الغذائي���ة عل���ى امل���دارس ف���ي 
2010/10/31، لذا يرجى االلتزام اثناء 

فترة تطبيق املشروع بالتالي:

مدرسة ألمانية في الكويت  قريبًا
اس���تقبلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في مكتبها صباح امس سفير 
جمهوري���ة أملانيا االحتادية لدى الكويت فرانك ماركوس وبحثا خالل اللقاء افق التعاون املس���تقبلي 
بني البلدين في مجال التربية والتعليم العالي واالكادميي والبحث العلمي وتطرقا الى انشاء مدرسة 

أملانية في الكويت سترى النور قريبا.

الحمود: أساليب التعليم تحتاج إلى التطوير  
الغانم: بناء األوطان ال يحتاج لمليارات 

رندى مرعي
أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أن كل الطالب لديهم القدرة 
على التعلم واإلبداع ولكن الدور الكبير يعود 
ألساليب التعليم واإلمكانيات املتوافرة لديهم، 
مشيرة إلى ضرورة تطوير أساليب التعليم في 
الكويت وذلك ألن الطاقات موجودة سواء لدى 

املدرسني أو لدى الطالب.
كالم د.احلمود جاء خ���الل رعايتها احلفل 
اخلتامي ملهرجان »اإلبداع يبدأ من رياض األطفال« 
الذي ينظمه »مركز اإلبداع اللغوي« بالتعاون مع 
اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية وذلك في 
مقر اجلمعية مساء أمس األول بحضور عدد من 
الشخصيات ومديري رياض األطفال واملدارس 
حيث أشادت الوزيرة د.موضي احلمود بجهود 
مدير املركز حمزة اخلياط في ابتكار اس���لوب 
متطور لتعليم الطالب اللغة العربية واتقانها 
من عمر صغير، مؤكدة أن هذه التجربة ستؤخذ 
بعني االعتبار لالستفادة من الطاقات املوجودة 
لدى املدرس���ني والطالب وذلك لوجود طاقات 

متميزة بينهم والبد من االستفادة منها.
وفي املناسبة ألقى عضو مجلس األمة النائب 
مرزوق الغامن كلمة أولياء األمور ش���دد فيها 
على ضرورة بناء اإلنس���ان قبل بناء األوطان 
معتبرا أن هذه املناس���بة هي مشاركة حلظات 
أمل في بناء كويت املستقبل واالزدهار والتقدم 
واألمل في العودة بالكويت كما كانت رائدة في 

جميع املجاالت.
وتابع املرزوق أن التغيير املطلوب واإلصالح 
املنشود ال يتحقق إال بخلق جيل متسلح بالعلم، 
مشيرا إلى أن أهمية التطور واالرتقاء ال حتتاج 

إلى املليارات بل إلى التنمية البشرية.
وتوجه الغامن برس���الة احترام وشكر الى 
املدرسني واملدرسات لعملهم املستمر في توصيل 
رسالة العلم واملعرفة، ووصى الطالب والطالبات 
بأن يتس���لحوا بالعلم ليبنوا أوطانهم وختم 
رسالته الى األمهات اللواتي سهرن الليالي واآلباء 

الذين يبذلون جهدا في تربية أبنائهم.
كما توجه بالشكر للوزيرة احلمود لرعايتها 
احلفل فضال ع���ن اهتمام اجلمعي���ة الثقافية 

النسائية وأهمية ذلك في تقدمي الدعم الالزم.
بدورها ألقت رئيس���ة اجلمعي���ة الثقافية 
االجتماعية النسائية شيخة النصف كلمة قالت 
فيها ان هذه املناس���بة ه���ي احتفال بإجنازات 
»مركز اإلبداع اللغوي« الذي يهدف إلى متكني 
األطفال من إتقان مهارات اللغة العربية والتي 
لها أهمية بالغة في تشكيل شخصية اإلنسان 
وتكوينه الثقافي بل وانتمائه وحسه الوطني 
للمجتمع الذي يتحدث لغته. كما أن هذه اللغة 
هي وس���يلة اإلنس���ان للتواصل مع من حوله 
الكتس���اب العلم والثقافة أي حتقيق النضج 

االجتماعي والنفسي له.
وتابعت ان اجلمعية قد سعت منذ إنشائها 
في أوائل الستينيات إلى خدمة املجتمع الكويتي 
واملس���اهمة في عجلة التنمية وال يأتي ذلك إال 
للعناية باإلنسان كونه ركنا أساسيا في املجتمع 
ومن هنا انصب جزء كبير من اهتمام اجلمعية 

على العناية باملرأة والطفل.
وعليه فقد وجدت اجلمعية في »مركز اإلبداع 

اللغوي« الذي أنشأه ويشرف عليه حمزة اخلياط 
ضالتها ووس���يلتها لتحقيق جزء من أهدافها 
خاصة أن غالبية امل���واد العلمية في املدارس 
احلكومية تدرس باللغة العربية وبالتالي فإن 
قدرة ومستوى الطالب في اللغة تنعكس على 
مس���تواه األكادميي عامة، كما أن متكني الطفل 
من القدرات اللغوية يؤثر إيجابا في استقراره 
النفسي وإقباله على العلم ويرفع جزءا ليس 

يسيرا من العبء امللقى على عاتق الوالدين.
وأضافت أن »مرك���ز اإلبداع اللغوي« يقدم 
اللغة العربية لألطفال بصورة مبتكرة ومحببة 
يربط فيها النظر بالتطبيق مركزا على البيئة 
التي حول الطفل مبا يكفل له النجاح واإلقبال 
الكبير حيث أصبح الكثير من األطفال على قائمة 
انتظار املركز كما أن األطفال الذين تخرجوا في 

املركز أثبتوا تفوقا علميا في مدارسهم.
وأضافت أن سيطرة اللغة والتعليم األجنبي 
على الكثير من املدارس جعلت األبناء يتكلمون 
لغة غير اللغة األم وينتمون لثقافة غير ثقافتهم 
ما أوجب أن يصبح االهتمام باللغة العربية لزاما 

علينا وليس من باب املباهاة أو اإلضافة.
من جانبه، أك���د مدير مركز اإلبداع اللغوي 
حمزة اخلياط أن أبن���اء الكويت قادرون على 
اإلبداع والتميز ولكن عندما تتوافر لهم البيئة 
لذلك وذلك آلن عصر العوملة فرض نفسه على 
عالم األطفال وأصبحت األس���اليب التعليمية 
التقليدية جتذبهم حيث استطاعوا أن يتفوقوا 

على خصائص منوهم.
وتطرق اخلياط خالل تقدميه احلفل اخلتامي 
للمهرجان إلى أن بعض الدراسات قد أوضحت 
أن األطفال بني سن الثالثة والثامنة إذا ما اتبع 
معهم األسلوب التقليدي فإن مستواهم العقلي 
قد يتدن���ى، وأن التعليم اخلاطئ يفقد األطفال 
قدراتهم العقلية الفطرية وان املناهج التي تعتمد 
على الكم واحلشو ال تتيح لألطفال فرص االبتكار 

واإلبداع.
وتابع أن اإلنسان يولد وقدراته على التفكير 
جاهزة للعمل بل إنها تنمو بشكل تتابعي مع 
الوقت وهذا النمو إذا لم تكن له بيئة تساعده 
فإنه س���يكون محدودا. وأش���ار إلى أن ظهور 
مصادر جديدة للمعلوم���ات في البيئة تعتمد 
على العقل جعلت األطفال يتجهون إليها إلشباع 
رغباتهم وحاجاتهم العقلية واحلركية والنفسية 
وأصبحت خبراتهم أكبر بكثير مما تقدمه املناهج 

املدرسية.
وأشار إلى أن نسبة الطالب الذين حصلوا 
على درجة امتياز في اللغة العربية بلغت %96 

وهي مصدقة من وزارة التربية.
وقدم األطف���ال خالل احلفل فقرات متنوعة 
عرضوا خاللها اتقانهم للغة العربية من خالل 
ق���راءة بعض الصحف اليومي���ة وإلقاء أبيات 
شعرية إلى جانب قراءة مباشرة للقصص وذلك 
لعرض طرق التعبير وإبراز مواهبهم في اللغة 

العربية.
كما تخلل احلفل توزيع دروع تكرميية على 
الوزيرة احلمود وعل���ى الطاقم التعليمي في 
املركز وعلى أعضاء اجلمعية ملا يقدمون من دعم 
للمركز، وقد كرم املركز الطالب الذين تفوقوا 

في مدارسهم. 
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