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 تغييرات في المراقبين الماليين بـ «التربية» 
 مريم بندق

  أبلغ وكيل وزارة املالية نظيرته في 
«التربية» بأنه ســــيتم إحلاق التالية 
اسماؤهم بوحدة الرقابة املالية بوزارة 

التربية.
  طارق بدر البدر ـ مراقب أول مالي 
بدال من محمد يوسف حسني ـ مراقب 

اول مالي.
  راشد عوض الرشيديـ  رئيس أول 
حسابات بدال من سالم بوكحيلـ  رئيس 

أول  حسابات.
  عايض سالم العجمي ـ رئيس أول 
حسابات بدال من أمل بدر املطوعـ  رئيس 

حسابات. 

 «وكالء التربية»: ميزانيات جديدة لـ«ساعة األنشطة» وإعفاء البدون من رسوم «الكبار»
 مريم بندق

  فيما لم يناقش مجلس الوكالء 
في اجتماعه صباح امس برئاسة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تعيني 
املعلمني من فئة املقيمني بصورة 
غير قانونيــــة (البدون) اال ان 
الوزيرة احلمود اكدت في تصريح 
صحافي عقب ترؤسها االجتماع 
الــــوزارة ســــتقوم بتعيني  ان 
املعلمني واملعلمات البدون فور 
وصول الردود من ديوان اخلدمة 
املدنية مباشرة، معربة عن املها 
ان تســــير اجــــراءات تعيينهم 

بصورة ســــريعة، هذا واعلنت 
اعفاء املتعلمني البدون في مراكز 
تعليم الكبار من الرســــوم كما 
السابق، وافادت بأن املجلس ركز 
على اهمية مشروع رعاية الطالب 
الذين يعانون امراضا مستعصية 
ويرقدون في املستشفيات الوقات 
طويلة جدا، موضحة انه سيتم 
االهتمام بهم من خالل اعطائهم 
التعليمية بالتنسيق  الدروس 
مع املستشفى اسوة بزمالئهم 
الطلبة االصحــــاء، وذكرت ان 
قطــــاع التعليــــم العــــام يقوم 
بالتعاون مع مستشفى امراض 

السرطان للطلبة بحصر أعداد 
الطلبة املرضى، مشيرا الى ان 
التعــــاون مــــع وزارة االوقاف 
لالســــتفادة من توظيف بعض 
املدرسني ملســــاعدة الطلبة في 
املستشفيات، مستدركة بالقول 
ان هناك طلبة لهم مشــــاركات 
خارجية يفتقــــدون في بعض 
االحيــــان جــــزءا مــــن املتابعة 
التعليمية ارتأت بشأنها التربية 
ان تكون فصول الرعاية مصدر 
تعويض النقص التعليمي لهم، 
وفيما يخص ضوابط وشروط 
صرف مكافأة االعمال املمتازة، 

قالت احلمود ان الضوابط هي 
نفسها كما التي في السابق ولم 
يحدث فيها اال تعديالت بسيطة، 
مؤكدة على اهمية تقدمي التقارير 
الدورية ملديري  لالجتماعــــات 
العموم في ســــبيل االستفادة 
منها ومما يطرح فيها من افكار 

الى جانب تفعيل دورها.
  وحتدثت عن تدشني حملة من 
املشاريع التربوية خالل االيام 
املقبلة، مؤكدة انه سيتم افتتاح 
مكتبة عبدالعزيز الصرعاوي بعد 
غد االربعاء يليها افتتاح صالة 
البولينغ االسبوع املقبل ومن ثم 

افتتاح مكتبة اجلابرية.
  وقالت انه سيتم اطالق عدد 
من املكتبات في مناطق مختلفة، 
مشــــيرة الى ان هذه املكتبات 
ســــتربط العام املقبل بالقواعد 
البحثية على مســــتوى العالم 
الباحثني من  لتكون ملختلــــف 
القراء الى جانــــب اهل امليدان 
التربوي، هذا فضال عن جتهيزها 

على احدث الوسائل التقنية.
  واكــــدت ان امليدان التربوي 
سيشهد قريبا باكورة اجلهود 
املبذولة في الكثير من املشاريع 
التربوية الرامية خلدمة ابنائنا 

الطالب والطالبات بدا من يوم 
املقبــــل، موضحة ان  االربعاء 
جتهيــــز املكتبــــات على احدث 
املســــتويات تعتبــــر خطــــوة 

حضارية متقدمة.
  واشارت احلمود الى وجود 
جلنــــة فنية مختصة شــــكلت 
العام  التعليــــم  من قطاعــــات 
و«اخلاص» و«املناهج» عملها 
تعديل وثيقة التعليم الديني مبا 
يتوافق مع وثيقة التعليم العام 
السيما في مواعيد االختبارات 
ومواضيعها مؤكدة ان املشاريع 
التربوية لها اهمية قصوى مبا 

يخدم الباحثــــني واملهتمني في 
الشــــؤون التربوية واملطلعني 
اضافة الى انهــــا تخدم العامة 
وتفتح مصادر جديدة للتثقيف 

والتواصل مع العالم.
  هذا وناقش املجلس طلبات 
بعض املدارس القرار ميزانيات 
لتنفيذ ساعة االنشطة املدرسية 
التــــي اقرتها الــــوزارة مؤخرا 
باضافة ٢٥ دقيقة على ساعات 
الدراسي احلالية وكلف  اليوم 
املجلس القطــــاع املالي لوضع 
التصورات اخلاصة بذلك متهيدا 

ملناقشتها في اجتماع مقبل. 

 الحمود أكدت تغيير وثيقة «الديني» وتعيين المعلمين غير محددي الجنسية وعدم تغيير ضوابط «الممتازة» ورعاية خاصة للطالب أصحاب األمراض المزمنة

 د.موضي احلمود

 عبدالعزيز الزبن

 «الديوان»: تذاكر سفر «مجانية» لـ ٤ آالف منفذ خدمة بـ «التربية» 

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج
 مريم بندق

  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضـــي احلمود قرارات وزاريـــة لتنفيذ مهمات 

رسمية في اخلارج.
  جاء القرار األول: بناء على الدعوة املوجهة من االقليم 
العربي للمرشدات للمشاركة في املائدة املستديرة 
للقيادات وأعمال الدعم املناصرة واملزمع عقده في 

ياسمني احلمامات باجلمهورية التونسية.
  وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية وموافقة 
وكيل الوزارة وكلف لتنفيذ املهمة الرسمية كل من: 
ضياء بدر أبوغيثـ  موجهة أولى زهرات ومرشدات 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية، عزيزة عبداحلميد 
املطوعـ  موجهة أولى زهرات ومرشدات باإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص، امينة محمد العجميـ  موجهة فنية 
أولى زهرات ومرشدات باإلنابة مبنطقة الفروانية 
التعليمية، مها محمد احلسينانـ  رئيسة قسم تربية 
بدنية م.بحرة (أ) بنات مبنطقة العاصمة التعليمية، 
عذاري دعيج اخلشـــان، رئيسة قسم تربية بدنية 
م.درة بنت ابي ســـلمة (م) بنات مبنطقة العاصمة 

التعليمية وذلك في املهمة.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف الســـفر واإلقامة 

ورسوم االشتراك (٤٥) دوالرا للفرد الواحد.
  وتلبية للدعوة املوجهة مـــن جائزة حمدان بن 
راشد آل مكتوم لالداء التعليمي املتميز عن تنظيم 
ملتقى أفضل املمارسات للفائزين باجلائزة واملزمع 

عقده في دبي ـ االمارات العربية املتحدة.
  وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية وموافقة 

وكيل الوزارة قررت الوزيرة:
  أوالـ  إيفاد حمد البحوهـ  رئيس قسم مادة دراسية 
بثانوية ابن العميد منطقة الفروانية التعليمية في 
مهمة رســـمية حلضور جائزة حمدان بن راشد آل 
مكتوم لألداء التعليمـــي املتميز عن تنظيم ملتقى 

أفضل املمارسات للفائزين باجلائزة في دبي.
  ثانيا: تتحمل ادارة جائزة حمدان نفقات السفر 

واإلقامة.

  وبشأن د.فهد مبارك خالد الطشة من مركز االبحاث 
العلمية ملكتب الوكيل املســـاعد للشؤون االدارية 
واملالية بوزارة الداخلية ونظرا حلاجة قطاع التنمية 
التربوية، وموافقة وزارة الداخلية رقم (٥٠٤٦) بتاريخ 
٢٠١٠/٨/١٦ وديـــوان اخلدمة املدنية رقم (١٠٥١٧٦٧) 

بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٤.
  قررت احلمود:

  أوال: االســـتعانة بخبرات املذكـــور اعاله للعمل 
لدى ادارة اخلدمات االجتماعية والنفســـية اعتبارا 
من ٢٠١٠/١٠/٢٥ وحتى ٢٠١١/٦/٣٠ بواقع يوم واحد 

باالسبوع.
  ثانيا: تصرف مكافأة شهرية قدرها ١٥٠ دينارا.

  واعتمدت احلمود قرارا بشأن إعفاء وضم عضو 
للجنة االختيار والتعاقد مع (مساعد منفذ خدمة ـ 

تنظيف) من جمهورية الهند.
  وجاء في القرار:

  اعفـــاء زينب عباس القطان (م. منســـق إداري 
بإدارة املوارد البشرية) من عضوية جلنة االختيار 
والتعاقد مع (مســـاعد منفذ خدمة ـ التنظيف) من 

جمهورية الهند، وذلك بناء على رغبتها.
  ضم نادية علي حسن العبداهللا (رئيس قسم اإلسكان 
بإدارة اخلدمات العامة) لعضوية اللجنة املذكورة 

أعاله بدال مـــن زينـــب عبـــاس القطــان.
  يسري على املذكور ما جاء في القرار الوزاري رقم 

(٢٠١٠/٥٤٠) الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤.
  وأصدرت قرارا آخر بخصوص املهمة ذاتها جاء 
فيه: بناء على القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٥٤٠) بتاريخ 
٢٠١٠/١٠/١٤ بشأن ايفاد جلنة االختيار والتعاقد الى 
جمهورية الهند للتعاقد مع (مســـاعد منفذ خدمة ـ 
تنظيف) خالل الفترة من ١٢/٥ وحتى ٢٠١٠/١٢/٢٦.

  اضافة كل من التالية اسماؤهم لعضوية اللجنة: 
لطيفة فالح ســـنام الشمري ـ مسجل أول بيانات / 
مراقبة التعيني / ادارة املوارد البشرية، نورة صالح 
عبداهللا الفهد ـ م. منسق شؤون توظيف / مراقبة 
االختيار / ادارة املوارد البشرية، وليد عبداهللا علي 

املرهون ـ مشغل حاسوب / مراقبة االختيار / ادارة 
املوارد البشرية، ســـلمان عمير خاني بشير احمد 
ـ معقب معامالت / قســـم اجلوازات / ادارة املوارد 

البشرية.
  مادة ثالثة: تتحمل الكويت جميع مصاريف السفر 

واالقامة شاملة يومي السفر والعودة.
  واستجابة للدعوة املوجهة من جائزة لطيفة بنت 
محمد إلبداعات الطفولة بشأن املشاركة في امللتقى 
البيئـــي األول واملزمع عقده فـــي مدينة أبوظبي ـ 
االمارات العربية املتحدة، وكتاب الوكيل املســـاعد 
لألنشطة الطالبية وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 
لهذه املهمة قررت: أوال: تكليف ناجي العنزيـ  رئيس 
قسم األنشطة الفنية والثقافية مبنطقة الفروانية 
التعليمية باإلشراف على الطالب املشارك في امللتقى 
البيئـــي األول واملزمع عقده فـــي مدينة أبوظبي ـ 

االمارات العربية املتحدة.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واإلقامة.

  ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار.

  واعتمادا على الدعوة املوجهة من مكتب التربية 
العربـــي لدول اخلليج وعلى القـــرار الوزاري رقم 
(٢٠١٠/٥٩٤) املؤرخ ٢٠١٠/١١/٩ وبناء على كتاب التعديل 
املوجه من مكتب التربية العربي رقم (١١٧٩) املؤرخ 
في ٢٠١٠/١١/٢٣ بشأن ايفاد وداد محمد عبداهللا املجيمي 
ـ موجه فنـــي اول رياض اطفال مبنطقة الفروانية 
التعليميـــة للمشاركــــة في اجتماع متهيدي إلعداد 
منهج النســـخــــة اجلديــــدة من برنامج «افتح يا 
سمسم» واملزمـــع عقده في مدينة الرياض باململكة 

العربيـــة السعودية، قـــررت الوزيـــرة:
  أوال: تعديل موعد القيام باملهمة الرسمية املذكورة 
لتصبح من ١٠ اجلاري وحتى ١٢ منه شاملة يومي 

السفر. 

 مريم بندق
  وافق ديوان اخلدمـــة املدنية على طلب 
وزارة التربية منح تذاكر ســـفر لشـــاغلي 
وظائف (مســـاعد منفذ خدمة ـ تنظيف) ، 
وجاء فـــي كتاب الديـــوان لوكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي: باإلشارة لكتابكم رقم 
و.ت/و.أ/١٨٥٠٦ املؤرخ بـ ٢٠١٠/١٠/١٩ بشأن 
طلب املوافقة على حتمل الوزارة قيمة تكلفة 
تذاكر السفر عند بداية العقد وانتهائه فقط 
بالنسبة لشاغلي هذه الوظائف ممن ترغب 
الوزارة في التعاقد معهم خارجيا مبوجب 
أحكام عقد الراتب املقطوع البالغ عددهم ٤ 
آالف وفقا للثابت بكتابكم رقم و.ت/و.أ/١٩٢٨٠ 

املؤرخ بـ ٢٠١٠/١٠/٢٨.

  لذا، يفيد الديوان بأنه بعد العرض متت 
املوافقـــة على إضافة بند الـــى عقد الراتب 
املقطوع يسمح مبنح تذاكر سفر عند بداية 
العقد وانتهائه فقط بالنسبة لشاغلي الوظائف 
املذكورة ممن سيتم التعاقد معهم خارجيا 
مبوجب أحكام عقد الراتب املقطوع والبالغ 

عددهم ٤ آالف.
  هذا واعتمدت السديراوي متديد عمل جلنة 
بناء كتب الفائقني، وجاء في قرارها بشأن 
جلنة وضع معايير بناء املناهج الدراسية 
ومواصفات الكتب الدراسية ملدرسة الفائقني. 
ســـعيا الى حتقيق األهداف العامة للتربية 
بالكويت، وعمال بسياســـة الوزارة الرامية 

الى تطوير املناهج الدراسية.

  يتم متديد عمـــل اللجنة املذكورة أعاله 
اعتبارا من ٢٠١٠/٥/١ الى ٢٠١٠/٥/٣٠.

  إلـــى ذلك، حتت رعاية وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود تقيم 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) حفل افتتاح فعاليات 
اجتماع اخلبراء اإلقليمي حول االستمرارية 
والتكامل بني التعليـــم العالي والتعليمني 
األساســـي والثانوي بالتعاون مع املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ومكتب 
اليونسكو بالدوحة وذلك التاسعة والنصف 
من صباح اليوم في فندق اثنيه بالزا (بنيد 
القار ـ بجانب فندق الســـالم الدولي) قاعة 
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 لجنة برئاسة السديراوي لتنظيم الحفل 
الغنائي بمناسبة «األعياد الوطنية»

 ضوابط إللحاق المعاقين
  في مبرة خير الكويت 

 لجنة لتقديم التوصيات لحل مشكلة الطلبة 

 مريم بندق
التربية    اعتمدت وزيـــرة 
ووزيـــرة التعليـــم العالـــي 
د.موضي احلمود تشـــكيـــل 
جلنـــة رئيســـيـــة العـــداد 
وتنظيـــم احلفـــل الغنائـــي 
الذهبي  اليوبيــل  مبناسبـــة 
للعيــــــد الوطني اخلمســـني 
وذكرى يوم التحرير العشرين 
٢٠١١ وذلـــك بناء علـــى قرار 
مجلـــس الـــوزراء رقـــم ١٦٥ 
لسنـــة ٢٠٠٥ بتكليـــف وزارة 
التربيــــــة بتنظيم االحتفال 
بالعيد الوطنــي ويوم التحرير 
املجيدين مبشـــاركة طـــالب 

وطالبـــات املــدارس.
اللجنة    وعمال بتوصيـــة 
العليا الدائمة لالحتفال باالعياد 
الوطنيـــة املوجهة الى وزارة 
فـــي االعداد  التربيـــة للبدء 
والتجهيز لتقـــدمي االوبريت 
الوطنـــي ٢٠١١ احتفـــاال بهذه 

املناسبـــة املجيــدة.

  نص القرار على

  اوال: اعادة تشكيل اللجنة 
الرئيسية العداد وتنظيم احلفل 
الغنائي مبناسبة العيد الوطني 
اخلمسني وذكرى يوم التحرير 
العشـــريــــن ٢٠١١ برئاســــة 
متاضر السديـــراوي، وكيـــل 
الـــوزارة، وعضويــــــة كـــل 

مـــن:
الوكيل  الرشـــيدي    راضي 

املساعد للشؤون املالية.
  عائشـــة الروضان الوكيل 
املساعد للشــؤون االداريـــة.

الوكيل  اللوغانـــي    منـــى 
املساعد للتعليم العام.

  دعيج الدعيج الوكيل املساعد 
لالنشطة الطالبيـــة.

  يســـرا بو صفر مدير مكتب 
وكيل الوزارة.

  ثانيا: مهـــام اللجنة: تتولى 
اللجنة القيام باملهام التالية:

  اعتماد اخلطة املبرمجة زمنيا 
ومرحليا لالعداد واالســـتعداد 
والتنظيم واالشـــراف واملتابعة 
لتنفيذ احتفاالت وزارة التربية 

 مريم بندق
  شـــكلت وزيـــرة التربيـــة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة لوضع ضوابط 
إحلاق املعاقني باملدارس املوافقة 
حلاالتهم الصحيـــة، وتتكون 

اللجنة من: 
الوكيل  ـ  الكنـــدري    محمد 
املســـاعد للتربيـــة النوعيـــة 
بوزارة التربية، فهد الغيص ـ 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
بوزارة التربية، فيصل العيارـ  
األمني العام ملبرة خير الكويت، 
سوســـن املهنا ـ عضو مببرة 
خير الكويت، د.زكي السليميـ  
كبير االختصاصيني القانونيني 
بوزارة الشـــؤون االجتماعية 

والعمل.
  وتكلـــف اللجنـــة باملهـــام 

اآلتية:
  ١ـ  وضع الضوابط واللوائح 

 مريم بندق
  اصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قـــرارا وزاريا بتشـــكيل جلنة 
االشراف على صندوق االنشطة 
املدرسية باالدارة العامة للتعليم 
اخلاص، اســـتندت الوزيرة الى 
القرار الـــوزاري رقم ٢٠١٠/٥٧٦ 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٨ بشأن 
قيام املدارس اخلاصة بدعم املواد 
املالية لصندوق االنشطة املدرسية 
باالدارة العامة للتعليم اخلاص، 
والبند ثالثا من القرار الوزاري 
االدارة  بشأن تشكيل جلنة من 

العامة للتعليم اخلاص لالشراف الكامل على صندوق 
االنشطة املدرسية. ونص القرار على:

  اوال: تشـــكيل جلنة االشـــراف على صندوق 
االنشطة املدرسية باالدارة العامة للتعليم اخلاص 
برئاسة مدير االدارة العامة للتعليم اخلاص محمد 
التعليمية،  الشـــؤون  الداحس وعضوية مديري 
واالدارية واملالية، واالمتحانات واملعادالت، وموجه 
عام االنشطة واخلدمات املســـاندة ورئيس قسم 

احملاسبة.

  ثانيا: مهام اللجنة
  ـ فتح حساب جار بأحد البنوك 
احمللية باســـم صندوق االدارة 

العامة للتعليم اخلاص.
  ـ وضع نظام داخلي للصندوق 
يتضمن اآلتـــي: متابعة ايرادات 
الصندوق، حتديد اوجه الصرف، 
حتديد اآللية املتبعة للصرف من 
الصندوق واالجـــراءات املتبعة 
لعملية احلساب اخلتامي السنوي 

للصندوق.
املســـؤوليات  توزيـــع    ـ 
واالختصاصـــات علـــى اعضاء 

اللجنة.
  ـ تسلم الشيكات املقدمة من املدارس باجمالي 
املبالغ املطلوبة عن جميع الطالب املســـجلني بها 
ملصلحة صندوق االنشطة املدرسية باالدارة العامة 

للتعليم اخلاص سنويا.
  ـ متابعـــة ومخاطبـــة املـــدارس املتأخرة عن 
السداد واتخاذ كل االجراءات االدارية والقانونية 

بشأنها.
  ـ االشراف العام على تنفيذ ومتابعة كل االعمال 

احملاسبية املتعلقة مبيزانية الصندوق. 

باملناسبتني للعام ٢٠١١.
  اعـــداد امليزانية التقديرية 
لتكاليف االوبريت ومتطلباته 
فيما يخص وزارة التربية من 
مصروفات (لالزياء ـ التغذية 

ـ النقل.. الخ).
  العمل على توفير االمكانات 
والقدرات والكوادر الالزمة «من 
الطالب والطالبات واملعلمات 
واملشرفات لتقدمي االوبريت 

الوطني ٢٠١١».
  التنسيق مع وزارة االعالم 
لتنفيـــذ اوبريـــت ٢٠١١ طبقا 
الدائمة  اللجنـــة  لتعليمـــات 
الوطنية  املنظمة لالحتفاالت 
الصادرة بقرار وزير االعالم 
رقم ٢٠٠٧/٢٧ والقيام بكل ما 
الطالبية  بالعـــروض  يتعلق 
وتنظيم مجموعاتها وتدريبها 
االداء احلركي والغنائي  على 
الفنـــي واالدائي  واالخـــراج 

واملسرحي لالوبريت.
  ثالثا: لرئيس اللجنة اصدار 
القرارات الالزمة لتشكيل الفرق 
التي  املهام  الفرعية الجنـــاز 
تكلف بها وحتديد املشـــرف 
الذي  العام لالحتفال ونائبه 
ينسق وينظم العمل مع الشركة 
املسؤولة عن االوبريت من قبل 
وزارة االعالم وتقدمي التقرير 

االسبوعي للجنة.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
لرئيـــس اللجنـــة واعضائها 
طبقـــا  الفرعيـــة  والفـــرق 
للنظـــم املعمول بها في هـــذا 

الشـــأن.
  خامسا: على جميع قطاعـــات 
الوزارة واداراتهــــا واالدارات 
التعليمية  العامـــة للمناطق 
ومدارســـها العلـــم والعمـــل 

مبوجب هـــذا القــرار. 

التنظيمية اللتحاق املعاقني من 
أبناء غير محددي اجلنســـية 
املوافقة  باملدارس املتخصصة 

حلاالتهم الصحية.
  ٢ ـ تقـــدمي التوصيات التي 
تراها اللجنة حلل مشكلة هؤالء 
املعاقني وإبراز دور مبرة خير 

الكويت في هذا الشأن.
  وتقدم اللجنة تقريرها خالل 
شهرين من صدور هذا القرار، 
وتصرف مكافآت رئيس وأعضاء 
املتبعة،  النظـــم  اللجنة وفق 
وعلـــى جميع اجلهـــات العلم 

والعمل مبوجبه. 

 لجنة برئاسة الداحس وعضوية مديري اإلدارات المختصة

 اإلشراف على صندوق األنشطة المدرسية بـ «الخاص»
 انطالق برنامج «التعليم في ساعة» 

الذي تعده «العالقات العامة»
  

  انطلقت حلقات برنامج «التعليم في ساعة» الذي تعده إدارة 
ــات العامة واإلعالم التربوي في وزارة التربية بالتعاون  العالق

مع وزارة التعليم العالي.
ــتجدات على  ــج الضوء على أهم املس ــلط البرنام   ولقد س
الساحة التربوية للعام الدراسي احلالي ابرزها مشروع تقدمي 
ــية لطالب وطالبات املرحلة االبتدائية  الوجبات الغذائية املدرس
ــت،  ــم العام في املناطق التعليمية الس ــع مدارس التعلي جلمي
ــرة التي اصدرتها الوكيل املساعد للشؤون  ــتنادا الى النش اس
ــة الروضان ملديري ومديرات املدارس بأن يتم  اإلدارية عائش
تقدمي وتوزيع الوجبات على الطلبة في الفرصة األولى أي بعد 
ــوع قام البرنامج  ــرة. وحول هذا املوض احلصة الثانية مباش
ــتضافة مديرة إدارة التغذية واالطعام في وزارة الصحة  باس
د.نوال احلمد للحديث حول مكونات الوجبة الغذائية وقيمتها 
الصحية، وذكرت احلمد انه مت استحداث دورات وورش عمل 
للمشرفني على هذه الوجبات في املدارس، باإلضافة الى تشكيل 
جلان أخرى معنية بتوفير املعلومات الالزمة عن أهمية الوجبة 

الصحية بالتعاون مع وزارة التربية. 

 محمد الداحس


