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وزيرة التربية أضافت الحربي والداحس
لعضوية »مديري المناطق«

مريم بندق
اضافت وزيرة التربية عضوين جديدين الى مجلس مديري 
عموم املناط���ق التعليمية هما: مدير ادارة التنس���يق ومتابعة 
التعليم العام لعضوية املجلس عبداهلل احلربي، ومدير عام ادارة 

التعليم اخلاص لعضوية املجلس محمد الداحس.
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

الروضان لـ »األنباء«: توزيع 134 ألف وجبة صحية ومتكاملة على »االبتدائي« األحد

النش���ويات، اخلض���راوات والفاكه���ة 
واحللويات باملقادير التي يحتاجها كل 
طفل من األطفال االسوياء وكذلك الصحاب 

احلاالت الصحية اخلاصة.
وتطرقت إلى مسألة رواتب مجهزات 
التغذية موضحة ان رواتب الكويتيات 
ستكون أعلى نسبيا بسبب دعم العمالة 
وهو حق مكتس���ب له���ن طبقا للوائح 
الدولة، مش���يرة الى تساوي رواتبهن 
مع مجهزات التغذية من غير الكويتيات 
والفرق بينهما فقط ه���و ال� 50 دينارا 
التي يحصلن عليها م���ن برنامج دعم 

العمالة الوطنية.
الرات���ب س���تتحمله  موضح���ة ان 
الشركات للجميع باستثناء العالوة التي 
سيقدمها برنامج دعم العمالة الوطنية 

للكويتيات.
وكش���فت الوكيلة الروضان عن ان 
مجلس وكالء التربية برئاسة الوزيرة 
احلمود اعتمد قرارا لتغطية جميع مدارس 
املرحل���ة االبتدائية بصاالت مخصصة 
لتقدمي الوجبات للمدارس التي ال تتوافر 
فيها اآلن موضحة انه مت توفير ترولي 
خاص يسع 5 وجبات تقدم للطلبة في 

الفصول الدراسية في هذه املدارس.

بكوب حليب أو ما شابه.
وأهابت الوكيل���ة الروضان بجميع 
اولياء امور تالميذ املرحلة االبتدائية الى 
التعاون لتحقيق استفادة ابنائهم من هذه 
الوجبة الصحية املتكاملة املتطورة التي 
العمرية والصحية لهم  تناسب احلالة 
في هذه السن، حيث وضعت »شروطها« 
م���ن قبل جلنة متخصص���ة من وزارة 
الصحة وحتتوي الوجبة على البروتني، 

تشمل: كرواسان، حليب، خيارة، موزة، 
بس���كويت مغطى بالشكوالتة وتتغير 
يوميا وهناك وجبات خاصة الصحاب 
احلاالت الصحية مثل تكسر الدم، السكر، 

احلساسية أو السمنة املرضية.
وأعلن�����ت انه مت ارسال نشرة توعية 
ألولي���اء األم�����ور للح�����رص على عدم 
اعط���اء اوالدهم وجب�������ة كامل�����ة قبل 
إلى املدرس���ة واالكتف�����اء فقط  الذهاب 

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية املساعدة 
للقطاع اإلداري عائشة الروضان استكمال 
جميع االستعدادات لبدء توزيع الوجبات 
الغذائي���ة على 134 ألف تلميذ وتلميذة 
باملرحل���ة االبتدائية بتكلف���ة اجمالية 
معتمدة من مجلس ال���وزراء تبلغ 59 
ملي���ون دينار موزعة على 3 س���نوات 
اعتبارا من صباح األحد املقبل 31 اجلاري 
بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
الروضان س���تكون  الوكيلة  وقالت 
لنا جولة تفقدية في مدرستي شيخان 
الفارس���ي وأسماء بنت يزيد وذلك عند 

التاسعة صباحا مبنطقة السالم.
مضيفة س���يتم توزيع الوجبة في 
علب صحية على الطاوالت التي أعدت 
بعناية في القاعات املخصصة، وكذلك 

في الفصول الدراسية.
الروضان عقب  جاءت تصريح���ات 
قيامها بجولة أمس لتطبيق جتربة توزيع 
الوجبات في مدرستي الصليبية � بنات 
مبنطقة الصليبية إضافة الى مدرس���ة 
أخرى وعن الوجب���ة التي مت توزيعها 
امس أوضحت وكيلة القطاع اإلداري أنها 

لمناقصـة  الـوزراء  مجلـس  مـن  معتمـدة  دينـار  مليـون   59
السـت التعليميـة  للمناطـق  شـركات   6 علـى  موزعـة  التغذيـة 

دينـــار   200 التغذيـــة:  مشـرفـــات  رواتــب 
لــ »الكويتيـات« و150 »لغيرهـن« والفـرق »دعـم العمالة«

توزع في علب صحية وتحوي بروتينًا وخضراوات وفاكهة ونشويات وحلويات وتناسب الحالة الصحية لكل تلميذ

متاضر السديراوي

)سعود سالم( املشرفات يوزعن ويعاين الوجبات  تلميذات االبتدائي يتناولن الوجبة الصحية املتكاملة

محتويات الوجبة

انطالق وجبة التغذية 
في مدارس »مبارك الكبير التعليمية«

الكبير  أعدت منطقة مب����ارك 
املديرة  التعليمية خطة بإشراف 
العام����ة بدرية اخلال����دي حيث 
مت اختيار مدرس����ة عبدالرحمن 
الوقيان االبتدائية مبنطقة مبارك 
الكبي����ر التعليمي����ة لتنفيذ آلية 
الغذائية على  الوجب����ات  توزيع 
الطلبة وذلك بحضور مسؤولي 
امان  التعليمي����ة صالح  املنطقة 
مراقب املرحلة االبتدائية ومحمد 
الرشيدي مراقب اخلدمات العامة 
وفريق جلنة التغذية ملنطقة مبارك، 
وبحضور شركة سابليه املسؤولة 
عن الوجبات الغذائية في منطقة 
التعليمية متمثلة  الكبير  مبارك 

مبنصور البالم املشرف العام ومحمد دشتي مشرف 
عام، وشارك باحلضور مشرفات التغذية باملدرسة 
املديرات املس����اعدات واالداريات املشرفات  وبعض 

عل����ى التغذية لبع����ض املدارس 
في املنطقة. وش����ارك اجلميع في 
متابعة س����ير عمل وآلية توزيع 
الوجبات على االطفال من قبل شركة 
التغذية حيث مت توزيع الوجبات 
في الفصول وبإش����راف مشرفات 
تغذية متخصصات من قبل الشركة، 
وايضا متت مراعاة احلاالت الصحية 
حيث مت تخصيص وجبة مناسبة 
لظروفهم الصحية وذلك من خالل 
حصر هذه احلاالت مسبقا وجتهيز 

الوجبات املناسبة لهم.
وقامت مديرة املدرسة خيرية 
العويد بتجهيز الصالة لعمل ندوة 
حوارية تخص التغذية حيث تواجد 
فيها مشرفات التغذية باملدارس مع مسؤولي املنطقة 
التعليمية والشركة، ودار احلوار بني االطراف حول 

موضوع التغذية.

إعفاء وضم أعضاء جدد لمشروع تطوير المناهج
مريم بندق

أجرت الوزيرة احلمود تغييرا على جلنة مشروع 
تطوي����ر املناهج وأصدرت ق����رارا نّص على: إعفاء 
وضم أعضاء لفرق مشروع تطوير املناهج في اطار 
تنفيذ اخلطة االمنائية لوزارة التربية متوس����طة 
املدى للسنوات )2011/2010 � 2014/2013(، بناء على 
مشروعات وزارة التربية املعتمدة في اخلطة االمنائية 
للكويت للسنوات )2011/2010 � 2014/2013( والتي 
من بينها مشروع تطوير املناهج، وإحلاقا بالقرار 

ال����وزاري رقم 2010/284 املؤرخ 2010/5/31 بش����أن 
تشكيل فرق مشروع تطوير املناهج في اطار تنفيذ 
اخلطة االمنائية لوزارة التربية متوس����طة املدى 
للسنوات )2011/2010 � 2014/2013( وجاء فيه: أوال: 
إعفاء جناة سعيد العيسى من فريق تقومي الوضع 
الراهن للمناهج, ثانيا: ضم د.تهاني علي حسن بورحمة 
الى الفريق املشار اليه, ثالثا: يصرف لعضو الفريق 
اجلديد مكافأة مالي����ة طبقا للنظم املعمول بها في 
هذا الش����أن, رابعا: على جميع اجلهات العلم والعمل 

لجنة برئاسة اللوغاني لمقابلة المرشحين لـ »موجه فني عام«
واستجابة للدعوة املوجهة من 
مكتب التربية العربي لدول اخلليج 
للمش����اركة في حضور االجتماع 
التاسع للجنة املشرفة على برامج 
االختبارات واس����عة النطاق مثل 
)TIMSS( و)PIRLS( واملقرر عقده 
في مدينة املنامة � مملكة البحرين 
خالل الفترة من 8 الى 10 نوفمبر 
الوزيرة جاس����ر  املقب����ل. كلفت 
� رئيس قسم  محمد اجلويس����ر 
دعم املستفيدين مبركز املعلومات 
وانتصار سعد احلسينان � مراقب 
تخطيط وتطوي����ر النظم مبركز 
املعلومات في مهمة رسمية حلضور 
التاسع للجنة املشرفة  االجتماع 
على برامج االختبارات واس����عة 
 )PIRLS(و )TIMSS( النطاق مثل
واملق����رر عقده في مدينة املنامة � 
مملكة البحرين خالل الفترة من 7 
الى 11 نوفمبر املقبل شاملة يومي 

السفر.
التربية  يتحمل مكت����ب  ثانيـا: 
العرب����ي لدول اخللي����ج اإلقامة، 

وتتحمل الكويت تذاكر السفر.
ثالثـا: عل����ى جمي����ع جه����ات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.

اخلليج العربي« واملزمع عقده في 
اإلمارات العربي����ة املتحدة خالل 
الفترة من 22 الى 24 نوفمبر املقبل، 
وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
للتعليم العام بتاريخ 2010/9/28 
الوكيل املساعد للبحوث  وكتاب 
التربوية واملناهج بشأن ترشيح 
املش����اركني في املؤمتر وموافقة 
وكيل الوزارة بتاريخ 2010/9/29 

واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت الوزيرة:

أوال: تكليف كل من: هدى سعود 
العمي����ري � املوجهة العامة ملادة 
العربي����ة وانتصار محمد  اللغة 
علي العطية � باحث تربوي بإدارة 
تطوير املناهج، في مهمة رسمية 
حلضور مؤمتر بعنوان »تعليم 
اللغ����ة العربية في التعليم العام 
بدول اخلليج العربي« في اإلمارات 
العربية املتحدة خالل الفترة من 
الى� 25 نوفمبر املقبل شاملة يومي 

السفر.
ثانيا: تتحم����ل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
عل����ى جمي����ع جه����ات  ثالثـا: 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.

8 الى 11 نوفمبر املقبل، ش����املة 
يومي السفر.

ثانيـا: تتحمل الكويت تكاليف 
السفر واإلقامة.

عل����ى جمي����ع جه����ات  ثالثـا: 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وتلبية للدع����وة املوجهة من 
مكت����ب التربي����ة العرب����ي لدول 
اخلليج بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم في اإلمارات بشأن عقد 
مؤمتر بعن����وان »تعلي����م اللغة 
العربية ف����ي التعليم العام بدول 

الوكيل املساعد للتعليم العام، منى 
الصالل � مدير عام منطقة حولي 
التعليمية، يس����رى العمر � مدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية، 
بدرية اخلالدي � مدير عام منطقة 

مبارك الكبير التعليمية.
ثانيـا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.
عل����ى جمي����ع جه����ات  ثالثـا: 
العل����م والعم����ل  االختص����اص 

مبوجبه.
الدع����وة املوجهة  وبناء على 
الكويتي����ة لرعاية  من اجلمعية 
املعاقني للمش����اركة في حضور 
اجتماع اللجنة التعليمية ملنظمة 
التأهيل الدولي واملزمع عقده في 
مدينة الرياض � اململكة العربية 
السعودية، وذلك خالل الفترة من 

9 الى 10 نوفمبر املقبل.
قررت الوزيرة:

أوال: تكليف خليل ابراهيم قمبر 
� مدير مدرسة الورش التعليمية 
للبنني مبهمة رس����مية حلضور 
اجتماع اللجنة التعليمية ملنظمة 
التأهيل الدولي واملزمع عقده في 
مدينة الرياض � اململكة العربية 
السعودية، وذلك خالل الفترة من 

مريم بندق
استجابة ملا نشرته »األنباء« 
حتت عنوان إلغاء مقابالت بعض 
الوظائف االش����رافية لعدم ابالغ 
املتقدمني، أصدرت وزيرة  جميع 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرارا وزاريا بإعادة 
تشكيل جلنة مقابلة املرشحني / 
املرشحات للترقي لشغل الوظائف 
التعليمي����ة اإلش����رافية لوظيفة 
»موجه فني ع����ام«، وجاء القرار 
اجلديد استنادا الى القرار الوزاري 
الى  الترقي  رقم )99/196( بشأن 
الوظائف االشرافية، والقرار رقم 
)5443( بتاريخ 2007/10/9 اخلاص 
بشروط الترشيح للترقي للوظائف 
التعليمية اإلشرافية برياض األطفال 
ومدارس التعلي����م العام وآليته، 
والقرار الوزاري رقم )2010/127( 
بتاريخ 2010/3/15 بشأن تشكيل 
جلنة مقابلة املرشحني / املرشحات 
للترقي لشغل الوظائف التعليمية 
االش����رافية لوظيفة »موجه فني 

عام«. وجاء في القرار:
أوال: إعادة تشكيل اللجنة برئاسة 
متاضر السديراوي � وكيل الوزارة، 
وعضوية كل من: منى اللوغاني � 

قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج
وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  لبع�ض حمط��ات التحوي��ل الثانوية، مما �صيرتت��ب عليه قطع 

التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحــطـــةالتاريخاليوم

2010/10/30ال�صبت

ال�صاملية 72 )ق6( 

جنوب الدوحة )القريوان( 86 )ق3(

عبداهلل املبارك )غرب اجلليب( 42 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/10/31الأحد

ال�صاملية 270 )ق6( - القريوان )ق3(

جابر العلي 7 )ق1( - عبداهلل املبارك 28 )ق 8(

�صباح ال�صامل 69 )ق10( - حطني 19 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/1الثنني

ال�صعب 22 )ق8( - القريوان 71 )ق3(

�صباح ال�صامل 56 )ق10( - عبداهلل املبارك 44 )ق5( 

- جابر العلي 8 )ق1( - حطني 29 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/2الثالثاء

�صلوى 106 )ق9( - القريوان 87 )ق3(

�صباح ال�صامل 87 )ق6( - عبداهلل املبارك 49 )ق5( - 

الد�صمة 1 )ق3( - جابر العلي 9 )ق1( - حطني 7 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/3الربعاء

�صلوى 91 )ق 5( - القريوان 80 )ق3( - �صباح ال�صامل 106 

)ق9( - عبداهلل املبارك 60 )ق5( - عبداهلل ال�صامل 13)ق4( 

- جابر العلي 10 )ق1( - حطني 13 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/4اخلمي�س

ال�صاملية 53 )ق2( - القريوان 70 )ق3( - �صباح ال�صامل 

109 )ق9( - عبداهلل املبارك 65 )ق 7( - عبداهلل ال�صامل 

14)ق3( - جابر العلي 11 )ق2( - حطني 18 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

بدرية اخلالدي


