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 مريم بندق
  أصدر وكيل وزارة التربية املساعد للتخطيط واملعلومات د.خالد 

الرشيد تعميما جاء فيه:
  انطالقا من حرص وزارة التربية على دعم التعليم بأحدث الوسائل 
التقنية وما ميثله الدور احملوري للعنصر البشري من أهمية وخصوصا 
املعلم والســـعي الدائم لتطوير قـــدرات املعلمني في مدارس الدولة 
والقطاع اخلاص مبا يؤهلهم للتعامل مع مقتضيات التطور السريع 
نحو تطبيق برامج التعليم اإللكتروني وتعزيز بيئة التعلم بالفصول 
الذكية وحتديد مدى فاعلية احللول التعليمية االلكترونية املطبقة 
حاليا والتي بصدد التنفيذ ضمـــن بيئة التعليم في مدارس وزارة 
التربية، سيقام حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مؤمتـــر «املعلم في بيئة التعليم االلكتروني» في 
قاعة املؤمترات الكبرى في غرفة جتارة وصناعة الكويت وذلك في 

العاشرة والنصف من صباح ٢٣ اجلاري. 

 مريم بندق
  اعلنـــت مصـــادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» انه مت اعتماد 
صرف بعض مكافآت العاملني 
في امتحانات كنترولي القسمني 
العلمي واالدبي للعام الدراسي 

.٢٠١٠/٢٠٠٩
  وقالت املصادر بالنســـبة 
الرابعة فقد  الدراسية  للفترة 
مت االنتهاء منها بالكامل «تأكدنا 
ان جميع املشمولني بالصرف ال 
توجد عليهم اي مالحظات سواء 
على االسماء أو املبالغ املستحقة 
ونعمل على قدم وساق لالنتهاء 
من اجراءات الصرف وسنحاول 
حتويل املكافآت الى مستحقيها 
قبل اجازة العيد ولكن هذا ليس 
مؤكدا ١٠٠٪ ولكن التحويل بعد 
العطلة سيتم فورا اذ ال يوجد 
ما يعرقل ذلك واالمر مرتبط 

باالجراءات.
  امـــا بخصـــوص مكافآت 
املســـتحقني للفترة الدراسية 

الثانية فأوضحـــت املصادر 
ازدواجيـــة في بعض  وجود 
االســـماء اضافـــة الى بعض 
املالحظات االخرى مستدركة، 
ولذلك سيتم حتويل مكافآت 
املســـتحقني للفترة الدراسية 
الثانية الذين ال توجد عليهم 
اما  مالحظات الى حساباتهم، 
غيرهم فسيتم اعادتها الى قطاع 
العام للمراجعة مرة  التعليم 

اخرى.
  وعن مكافآت الدور الثاني 
اشارت املصادر الى انها حتتاج 
الى مراجعة ايضا وســـنعمل 
علـــى االنتهاء من االســـماء 
التي ليست عليها مالحظات 
لتحويل مكافآتها الى حساباتها 

بالبنوك.
  واشـــادت مصادر تربوية 
القطاع  مطلعة بحهود وكيل 
املالي راضي الرشيدي ومديرة 
االدارة املالية انيسة الوهابي 
التي كادت  العقبـــات  لتذليل 

 مريم بندق
  وافق ديـــوان اخلدمة املدنية 
علـــى صـــرف مكافـــآت مالية 
لرئيس واعضاء فريق استقبال 
املعلمني واملعلمات للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ تتراوح بني ١٠٠٠ و١٥٠٠ 
دينار اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١ حتى 
٢٠١٠/٩/٣٠، وذلك ملرة واحدة دون 

خصم نسبة ٢٥٪.
  وبحسب قرار وزاري يشمل 
الفريق عائشة  الصرف رئيسة 
الروضان الوكيل املساعد للشؤون 
اإلدارية وكال مـــن: وليد محمد 
عبداهللا بن غيث، مسلم جاسم 
محمد الساعي، نادية علي حسن 
العبـــداهللا، احمد خالد ســـمير 
املطيـــري، علياء محمـــد غنام، 
فاطمة عباس حيدر القالف، بيادر 
داوود سليمان، سعاد شلوا غازي، 
جراح محمد السني، فاطمة عمر 
املعيلي، شعاع عصري شالش، 
حنان ســـالم احلربي، كاجنتني 
ثيودورا فرنالدس، رام الل بوجنه 
الل، كيشـــان الل بهوتي، مهدي 
محمد غلوم خاجة، خميس علي 
عبداهللا اللوغاني، علي حســـن 
صادق القـــالف، عبداهللا عطية 
الشحيمة، مبارك خلف الزعبي، 
تركي محمود حسني، فهد كميخ 

 مريم بندق
  عممت وكيلة وزارة التربية 
املســـاعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني نشـــرة خاصة على 
مديري ومديرات مدارس املرحلة 
الثانوية بعنوان «إقرار وتعهد 
بصحـــة البيانات الرئيســـية 
للمتعلم طالب املرحلة الثانوية» 
جاء فيها: مرســـل لكم منوذج 
إقـــرار وتعهد بصحة البيانات 
الرئيســـية للمتعلم املســـجل 
في مدرستكم، لذا يرجى عمل 

اآلتي:
  ١ـ  يوزع النموذج على جميع 
املتعلمني املسجلني في املدرسة 
على ان يقوم ولي األمر بتعبئة 
النموذج من واقع املســـتندات 
الرسمية وإرفاق صورة من جواز 
الســـفر للمتعلم عند تسليمه 
الدارة املدرسة بعد التوقيع عليه 

بصحة تلك البيانات.
  ٢ـ  تقوم جهة االختصاص في 
املدرسة مبراجعة تلك البيانات 
الرسمية  من واقع املستندات 
املوجودة في ملف الطالب فإذا 
كان هناك اي اختالف في تلك 

حتول دون الصرف للجميع.
  الـــى ذلك اشـــادت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مبدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي  والتدريب د.يعقوب 
الذي تقدم باستقالته في فترة 
سابقة بهدف التفرغ العلمي.

  ووصفت الوزيرة د.الرفاعي 

نايف محمد، رنا انور حســـني، 
خالد ســـيد عبداملعزي ســـيد، 
ســـعاد عبداهللا الرشيدي، خالد 
احمد محمود، عبداللطيف عبداهللا 
عبدالعاطي، عبدالوهاب عبداألمير 
النجدي، حسني إبراهيم إسماعيل، 
عادل عبداللطيف جاســـم، عماد 
محمد علي البغلي، ابراهيم موسى 
عباس محمد، زينب عباس القطان، 
اميرة محمد املعلم، حنان فتحي 
عبداحلميد، سنان يوسف سنان 
املعمري، خليفة ديب التركماني، 
ســـليمان عمر خاني، مشـــعل 
البرغش، باسل جاسم السبت، 
عبداملجيد علي اكبر، مهدي علي 

البيانات بني النموذج وسجل 
الطالب يرجى التأكد من املستند 
الرسمي ثم يرسل كتاب رسمي 
ملراقبة االمتحانات وشـــؤون 
التعليمية  الطلبة في املنطقة 
التعديـــالت ومرفق مع  بتلك 
الكتاب املستندات التي تثبت هذا 
التعديل لعمل الالزم ثم يوضع 

النموذج في ملف املتعلم.
  ٣ـ  تكون جلنة في املدرســـة 
ملراجعة درجات الصفني العاشر 
واحلادي عشـــر للمتعلمني في 

بأنه من الشخصيات الوطنية 
املميـــزة التي قـــادت بنجاح 
مسيرة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب مبا عهد 
عنها مـــن الكفـــاءة واخلبرة 
واالخالص والنزاهة والعمل 
املتفاني ملصلحة الوطن، وقد 
اسهمت ســـماته الشخصية 
املميـــزة وتعاونـــه الصادق 
وحرصه الكـــرمي على الوفاء 
العمل فـــي معاجلة  مبطالب 
الكثير من االمور، وحل معظم 
املشكالت، واجناز العديد من 
املهمـــات العلمية واالكادميية 
والتدرييـــة احملققة لالهداف 
بالهــــيئة، باالضافة  املنوطة 
الـــى توفيـــر قـــدر كبير من 
االستقرار للعاملني في الهيئة 
وجميع كلياتها ومؤسساتها 
خالل فترة توليه االدارة العامة 

لها.
الوزيرة: أتوجه    واضافت 
بخالص شكري وتقديري لالخ 

الســـيد خليفة البحراني، سالم 
مالح عويد شريف، مضحي محمد 
هويل العتيبـــي، د.حميد غلوم 
حسن محمد، عدد ٣ ممرضني من 
وزارة الصحة، عدد ٢ موظفني من 
الهيئة العامـــة للبطاقة املدنية، 
ناصر حمود البغلي، عبدالرحمن 
مشعان عيد، عبداهللا صالح عطية، 
نواف سلمان التناك، حبايب صالح 
املواش، سليمان عادل العبيدان، 
محمد سعود السليماني، جاسم 
حامد الرشيدي، رميون منصور 
تادرس، عدد ٢ موظفني من إدارة 
التنسيق، شيخة أحمد القمالس، 

عذاري حسني الهندي. 

الصف الثاني عشر والتأكد من 
صحتها وإذا كان هناك اي خطأ 
فـــي أي درجة لم يتـــم تعديله 
تبلغ مراقبة االمتحانات وشؤون 
التعليمية  الطلبة في املنطقـــة 
بكتاب رسمي يبني سبب التعديل 
مع ارفاق الدرجة املعدلة وغير 
املعدلة ملخاطبة مركز املعلومات 

لتعديلها.
  ٤ ـ سيقوم فريق عمل مكلف 
من املنطقـــة التعليمية بزيارة 
املدارس ملتابعة تلك االجراءات. 

د.يعقوب الرفاعي وقد انتهت 
فترة تكليفه مديرا عاما للهيئة 
على ما قدمه من جهود صادقة 
وما هيـــأه من ظروف مواتية 
للعمل واالجناز في هذا الصرح 
التربوي  الوطني االكادميـــي 
املنـــوط به تزويـــد املجتمع 
بالعديد من الكفايات الوطنية 
العلـــم املختلفة  في مجاالت 
وحتسني كفايات القوى الوطنية 
العاملة من اجل حتقيق التنمية 
املســـتدامة املنشودة، وندعو 
اهللا تعالى له بالتوفيق فيما 
هو مقبل عليه من تفرغ علمي 
ستعود نتائجه وثماره حتما 
بكل اخلير على وطننا العزيز، 
التوفيق والسداد  كما نتمنى 
النفيسي  للدكتور عبدالرزاق 
على تعيينه مديرا عاما للهيئة 
داعني املولى ان يوفقه في مهامه 
في استكمال مسيرة التطوير 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

وخدمة وطنه الكويت. 

 مريم بندق
  عممــــت وكيلــــة وزارة التربية متاضر 
السديراوي نشرة جلميع املدارس ورياض 
االطفــــال حــــول تنفيذ اخلطــــة االجرائية 
للوقاية من وبــــاء H١N١ تضمنت: حرصا 
على سالمة وصحة ابنائنا الطلبة وجميع 
العاملــــني باملدارس واســــتمرارا في تنفيذ 
 H١Nاخلطة االجرائية للوقايــــة من وباء ١
فإننا نؤكد على االخوة واالخوات مديري 
ومديــــرات املدارس ورياض االطفال العمل 
على تفعيل اجراءات الوقاية حتســــبا ألي 

طارئ وذلك حسب اآلتي:
  ـ تفعيل دور فريق التدخل السريع.

  ـ توعية الطلبة واولياء االمور والعاملني 
باملدارس باملرض واخطاره وطرق الوقاية 
منه عــــن طريق برامج االذاعة املدرســــية 
والبروشــــورات وامللصقــــات واملطويات 

اخلاصة بذلك.
  ـ احلرص على متابعة النظافة العامة في 
املدرسة وفي داخل الفصول الدراسية وجميع 
مرافق املدرســــة ودورات املياه واملشارب 
بصفة خاصة مع توفير سالل املهمالت ذات 

االغطية في كل املرافق.
  ـ تفعيل دور العيادة املدرسية.

  ـ جتهيز غــــرف عزل لالنتظار للحاالت 
املشتبه بها حلني ذهابهم الى املستوصف.

  ـ تخصيص ضابط ارتباط من ضمن فريق 
التدخل السريع للتواصل مع املركز الصحي 
في املنطقة السكنية التي تتبعها املدرسة 
لنقل التعليمات والتوجيهات للتنسيق مع 

املركز الصحي بذلك.
  ـ اعداد قائمة بأسماء احلاالت املرضية 
املزمنة جلميع الطلبة واخرى بأسماء العاملني 

باملدرسة وترسل الى املركز الصحي.
  ـ اعــــداد قائمة بأســــماء حــــاالت ذوي 
االحتياجات اخلاصة وترســــل الى املركز 

الصحي.
  ـ ابالغ املنطقة التعليمية بأي حالة اشتباه 

او اصابة. 

 عائشة الروضان

 صورة اإلقرار والتعهد

 خالد الرشيد

 متاضر السديراوي

 راضي الرشيدي

 عبدالعزيز الزبن

 منى اللوغاني

 اعتبارًا من ٨/١ وحتى ٩/٣٠ تصرف لمرة واحدة دون خصم نسبة ٢٥٪

 الديوان: مكافآت مالية تتراوح بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دينار لفريق استقبال المعلمين
 إعادة مكافآت بعض المستحقين عن الفترة الثانية والدور الثاني إلى «التعليم العام» للمراجعة

 «التربية»: اعتماد مكافآت «الفترة الرابعة» وتحويلها
  إلى الحسابات قبل العيد مرهون بانتهاء اإلجراءات

 في نشرة خاصة بطلبة المرحلة الثانوية لتالفي «األخطاء»

 ٤ ضوابط رئيسية لتسجيل بيانات ومراجعة 
 السديراوي: تنفيذ الخطة اإلجرائية الوقائية من إنفلونزا الخنازيردرجات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر

 مريم بندق
  اعتمدت وكيلة القطاع االداري عائشة الروضان 
تشكيل جلنة لدراسة تأهيل الشركات ملناقصة 
النظافة اجلديـــدة لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ونص القرار 

على:
  أوال: تشكيل جلنة دراسة تأهيل شركات النظافة 
للمناقصة اجلديدة لعام ٢٠١١/٢٠١٠ برئاسة رئيس 
قسم متابعة أنشطة شركات اخلدمات جاسم حمزة 
السلمان وعضوية: محمد شيخ العرب املليجي، 
مصطفى خليل عباس، عواطف فؤاد الدوسري، 
مصطفى السيد عبداجلواد، عمران عبداحلكيم 

احلداد، عبدالرحيم علي عبدالرحيم سلمان.

  ثانيا: مهام اللجنة:
  ـ دراســـة كل عطـــاء مقدم لكل شـــركة على 
حده ومراجعتهـــا وتدقيقها قبل القيام بعملية 

الترسية.
  ـ إعـــداد تقريـــر بـــكل الشـــركات املنطبقة 
عليها شـــروط دخــول املناقصة في نهاية عمل 

اللجنة.
  ثالثا: جتتمع اللجنة خارج أوقات العمل الرسمي 

اعتــبارا من ٢٠١٠/٩/١ حتى ٢٠١٠/١١/٣٠.
  رابعا: تصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة 

وفقا لقرار اخلدمة املدنية وفق النظم املتبعة.
  خامسا: على جميع اجلهات العلم والعمل. 

 لجنة لتأهيل شركات لمناقصة النظافة

 ٢٣ الجاري بغرفة التجارة والصناعة

 الرشيد: مؤتمر المعلم في بيئة التعليم اإللكتروني

 ندى أبونصر
  أكد مراقب األنشطة التربوية 
ملنطقة حولي التعليمية محمود 
دشتي انه سعيد جدا بحضور 
االحتفال الـــذي اقامته ثانوية 
بيان للبنات، وهي عضوة في 
اليونسكو، مبناسبة االحتفال 
بيوم السالم العاملي حتت عنوان 
«لنحيا بسالم» بحضور حشد من 

الهيئة التربوية والتعليمية.
  واشـــار الـــى ان احلفل كان 
منظما بشكل رائع وتناول صلب 
املوضوع ووصل بكل سالســـة 

للحضور.
  وأوضح أنه يشجع مثل تلك 
األنشـــطة التي جتعـــل الطالب 
يكتسب العديد من املهارات وهي 
رسالة دولية وعاملية تعزز عند 
الطالب اجلانب االنساني وتنمي 

شخصيته.
  كما تخلل احلفل عرض تقدميي 
من اعداد طالبات اليونسكو، ومن 
ثم حتدثت الناشـــطة في السالم 
العاملي واحدى بطالت أســـطول 
احلرية هيا الشطي عن زيارتها 

الفتاة الناجية من القنبلة الذرية 
أثناء مرضها فيما بعد استطاعت ان 
تضع ٦٠٠ طائر من طيور الكركي 
الذي يعتبرونه رمز السالم وان 
هناك ٦٠٠ اســـير كويتي من اثر 
االحتالل وان االمطار التي سقطت 
في هيروشـــيما من اثـــر حرارة 
القنبلة واالمطار في الكويت التي 
حتمل معها آثار حرائق البترول. 
واشار الى ان طائر الكركي مهدد 
باالنقراض ونحن كبشرية مهددون 
بالفناء بســـبب اســـلحة الدمار 

الشامل.
  وأكد ان اسم الكويت جاء من 
«كوت» وهو احلصن والسور، وان 
شعب الكويت يجب ان يكون مثل 
السور ليعم السالم واحملبة فيما 

بينهم وينشروها للعالم كله.
  وفي اخلتام مت تكرمي الضيوف 
من قبل مديرة املدرســـة سكينة 
احمد وقام اجلميـــع بجولة في 
املعـــرض الذي اقامته املدرســـة 
وتضمن العديد من االجنحة التي 
تتحدث عن الســـالم وعن اهداف 

اليونسكو.   

احلرارة التي سببتها القنبلة ماتت 
بعد فترة وجيـــزة ونقش على 
قبرها. تلك هي صرختنا، تلك هي 

صالتنا، السالم على األرض.  
  وأشار خالل احملاضرة إلى وجه 
التشـــابه بني حادثة هيروشيما 
الكويت  العراقي على  واالحتالل 
والذي يحمل التاريخ نفسه وأن 

ألقاها د.علي عاشـــور في كلية 
التربية جامعـــة الكويت حتدث 
فيها عن «ســـيداكو» وهي احدى 
الناجيات من القنبلة الذرية التي 
ســـقطت على هيروشيما والتي 
قتلت قرابة ١٥٠ ألف شخص في 
املدينة التي توفيت بسبب شربها 
من األمطار التي سقطت من أثر 

لغزة وما شاهدته من مآس ودمار. 
وأشارت الى انه ال يوجد سالم اذا 
لم تتحقق العدالة. وأن العالم كله 
يجب ان يكون يدا واحدة من جميع 
اجلنســـيات واألديان والطوائف 

لتحقيق هذا السالم.
  كما تخلل احلفـــل محاضرة 
حتفيزية بعنـــوان «قصة طير» 

 دشتي: ثانوية بيان للبنات احتفلت بيوم السالم العالمي

 «تقويم الطفل» يؤكد أهمية المشاركة في مؤتمرات ذوي صعوبات التعلم
 أكد مركز تقومي وتعليم الطفل اهمية املشاركة في 
املؤمترات العاملية واإلقليمية اخلاصة بذوي صعوبات 
التعلم الكتساب اخلبرة واالطالع على احدث البحوث 

وبيان دور الكويت الرائد إقليميا في هذا املجال.
  وقالت مســـاعدة املدير التنفيـــذي باملركز عبير 
الشرهان لـ «كونا» ان املركز يحرص على املشاركة 
في تلك املؤمترات لعرض التجربة الكويتية في هذا 

املجال واكتساب املزيد من اخلبرة.
  وأشارت الى ان املركز شارك أخيرا في املؤمتر الـ 
٦١ للجمعية العاملية للدسلكســـيا الذي حمل عنوان 
«القراءة.. تعلم القراءة والكتابة والتعلم» الذي أقيم 

في والية اريزونا األميركية.

  وأعربت عن فخر املركز الختياره من قبل مجلس 
ادارة اجلمعية العاملية للدسلكسيا لعرض جتربته 
الرائدة في الوطن العربي مع ذوي صعوبات التعلم 
في ذلك املؤمتر. وأضافت انه مت عرض أهداف املركز 
وجناحاته وجهوده في حتسني بيئة التعليم لهذه الفئة 
في الكويت السيما بعد أن مت دمج أطفال صعوبات 

التعلم مع أقرانهم في الفصول الدراسية.
  وذكرت ان املدير التنفيذي للمركز د.جاد البحيري 
قدم في املؤمتر محاضرة بعنوان «تلبية احتياجات 
الطـــالب ذوي صعوبـــات التعلـــم» طـــرح خاللها 
اســـتراتيجيات ونصائح وأســـاليب عملية ملعلمي 
التعليم العام واخلاص الذين يتعاملون مع الطالب 

ذوي العسر القرائي لدمجهم مع أقرانهم خالل احلصة 
الدراسية.

  وبينت انه شـــرح كيفيـــة تعامـــل املعلمني مع 
أطفال صعوبات التعلم ومســـاعدتهم على التغلب 
على الصعوبـــات التي يواجهونهـــا في حتصيلهم 

الدراسي.
  وأشارت الى ان احملـــاضرة طـــرحت بعض األمثلة 
للمشـــاكل او الظروف التي قـــد تطــــرأ على املعلم 
أثنـــاء تعامله مع هذه الفـــئة مـــن األطفال وكيفية 
تفادي شعورهم باإلحــــراج او اخلجل امام أقرانهم 
ومســـاعدتهم على بناء ذواتهم والتكيف مع الفصل 

الدراسي. 

 (قاسم باشا) مديرة املدرسة سكينة أحمد ود.علي عاشور ومحمود دشتي وأمل الفرحان

 ملتقى «أبناؤنا نبض الوطن» الليلة
 يعتزم مجلس مديري املرحلة الثانوية إقامة 
ملتقى يحمل عنوان «أبناؤنا نبض الوطن» 
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
النائب  العالي د.موضي احلمود، وبحضور 
مرزوق الغامن، وذلك في التاســـعة من مساء 
اليوم على مسرح الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية في جنوب السرة. 


