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 الوتيد تقوم بأعمال السديراوي رقية ترأس اليوم اجتماعًا لمراقبي ومديري «العاصمة»
 مريم بندق

  ترأس مدير عام منطقة العاصمة التعليمية رقية حسني 
في العاشرة من صباح اليوم اجتماعا ملراقبي املنطقة ومديري 
مدارس املنطقة بثانوية حمد الرجيب بكيفان الطالعهم على 
مـــا مت االتفاق عليه في اجتمـــاع مديري عموم املناطق الذي 
ترأســـته منى اللوغاني اخلميس املاضي والذي ينص على 

ابالغ الوزارة بنسب الغياب اليومي للطلبة واملعلمني.

 نظرا لقيام وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي بإجازة دورية اليوم 
الوكيل  الوزيرة تكليف  وغدا قررت 
التربوية واملناهج  املساعد للبحوث 
مرمي الوتيد بأعمـــال وكيل الوزارة 
خالل اليومـــني املذكورين باإلضافة 

إلى عملها. 

 يسرى العمر

 نادر معرفي عبلة العيسى

 مريم بندق
  اعلنت مديـــر عام منطقة 
التعليمية يسرى  الفروانية 
العمر ان املنطقة انشأت موقعا 
خاصا علـــى االنترنت لتلقي 
احتياجات املدارس من املعلمني 
واملعلمـــات بالتزامن مع بدء 
دوام الفترة الدراسية الثالثة 
اليـــوم للمراحـــل التعليمية 
التي  البديلة  وكذلك اخلطط 
وضعهـــا مديـــرو ومديرات 
املدارس في حال تعذر وصول 
املعلمـــني واملعلمات  زمالئنا 
العربية  من جمهورية مصر 

الشقيقة نتيجة الظروف احلالية التي متر بها 
بالدهم. وقالـــت العمر لـ «األنباء» ان املنطقة 
كلفت فريقا مختصا من الشـــؤون التعليمية 
لتلقي هـــذه االحتياجات واخلطـــط البديلة 
فور وصولها والتنســـيق بني مراقبي املراحل 
التعليمية املختلفة للعمل على توفيرها فورا 
باجراء حركة ندب مؤقت بني املدارس، ولفتت الى 

 مريم بندق
التربية    أصــــدرت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا بناء على الدعوة 
املوجهــــة إليهــــا مــــن املنظمة 
االســــالمية للتربيــــة والعلوم 
والثقافة (االيسيسكو) حلضور 
الندوة االقليمية حول توظيف 
تكنولوجيا املعلومات في تعليم 
االســــعافات االوليــــة ملواجهة 
النزاعات املدنية الذي ستقيمه 
في رام اهللاـ  دولة فلسطني، خالل 

الفترة من ٢٣ الى ٢٠١١/٥/٢٦.
  وتضمن القــــرار: إيفاد نادر 
يعقــــوب مدير مركــــز تطوير 
البرمجيات التعليمية في مهمة 
الندوة  رسمية للمشــــاركة في 
الفترة  املذكورة، وذلك خــــالل 
الى ٢٠١١/٥/٢٧ شــــاملة  من ٢٢ 
يومي السفر، وتتحمل املنظمة 
االســــالمية للتربيــــة والعلوم 
والثقافة (االيسيسكو) نفقات 

الســــفر واإلقامة. وتلبية للدعوة 
املوجهة من املركز االقليمي لتطوير 
البرمجيات التعليمية بشأن املشاركة 
في حضور املؤمتر اخلارجي «مؤمتر 
سيرتبورت العاملية ملنطقة الشرق 
االوسط وافريقيا» واملزمع عقده في 
جمهورية تركياـ  اسطنبول خالل 

الفترة ٢٠-٢٢ الشهر اجلاري.
  وكتاب الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات وموافقة وكيل الوزارة 
واعتماد الوزيــــرة قررت احلمود 
إيفاد مدير ادارة التطوير والتنمية 
عبلة العيســــى في مهمة رسمية 

حلضور املؤمتر . 

ان هناك بديال آخر هو زيادة 
االنصبة مستبعدة االضطرار 
الى تطبيق ذلك. وذكرت العمر 
ان االمتحانات املؤجلة للمراحل 
الثالث ستبدأ غدا وباذن اهللا 
ستمر هذه االيام على خير ما 
الذي  يرام، حيث ان احلصر 
قامت به املنطقة طوال اليومني 
املاضيـــني اعطى مؤشـــرات 
مبدئية على عدم وجود نقص 
كبير بني املعلمني واملعلمات، 
مشـــيرة الـــى ان النقص ان 
وجد فســـيكون بني صفوف 
املعلمات ولن يكون بنســـبة 
كبيرة. وجددت مدير عـــام منطقة الفروانية 
التعليمية القول ان االدارات املدرسية على امت 
االستعداد لتنفيذ خطة االمتحانات املؤجلة وآلية 
تسلم االختبارات باشراف مراقبة االمتحانات 
وشؤون الطلبة، مشيرة الى جاهزية املخزن 
الفرعي باملنطقة لتزويد املدارس بأي احتياجات 

من الكتب الدراسية. 

 المعالجة األقرب إلى التطبيق الندب المؤقت أو زيادة األنصبة وهذا مستبعد

 العمر لـ «األنباء»: نتلقى احتياجات المدارس 
من المعلمين على «اإلنترنت» لتوفيرها فورًا

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

 القرار رقم «١» أحدث فجوة بين نهاية إجازة الربيع وبداية عطلة األعياد الوطنية!

 بما فيها الجمع والعطل واألعياد الرسمية

 تسجيل غياب الطلبة والمعلمين خالل األيام الـ ٨ المقبلة

 «الديوان» يوافق على صرف «إضافي» للعاملين
  بمكتب السديراوي لمدة ١٠ أشهر

 مريم بندق
  ابلــــغ رئيس ديــــوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيــــز الزبن وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
املوافقــــة علــــى صــــرف االعمال 
االضافيــــة للعاملني مبكتبها ملدة 
١٠ أشهر مبا فيها اجلمع واألعياد 
والعطل الرسمية. وجاء في قرار 
الزبنـ  التي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه ـ واملوجه الى الوكيلة 
السديراوي: باالشارة الى كتابكم 
رقم ٢٢٣٢٣ املؤرخ بـ ٢٠١٠/١٢/٢٢ 
بشأن طلب املوافقة على استثناء 
مزعل نصار مزعل الشــــريفي من 

احكام قرار وزير املالية رقم ١٩٧٧/٣٤ واخلاص مبنح 
التعويضات عن األعمال االضافية وذلك ملدة ١٠ أشهر. 
نود االحاطة بأن الديوان قام بدراسة املوضوع – ويفيد 
باملوافقة على استثناء املذكور من احكام القرار املشار 
عنه (املادة الثالثة) وذلك ملدة عشرة شهور على اال 
يزيد التعويض عن الراتب االساسي لعشرة شهور 

وفقا الحكام املادة الثالثة من ذات 
القرار، وذلك بشرط توافر اعتماد 
مالي لبنــــد املكافآت – نوع اعمال 
اضافية يسمح بالصرف مبيزانية 
وزارتكم – الباب األول – املرتبات – 
للسنة املالية احلالية ٢٠١١/٢٠١٠.

  وجاءت موافقة رئيس الديوان 
بناء على كتاب الوكيلة السديراوي 
املرفوع للزبن واملتضمن: باالشارة 
الى كتابكم رقم ١٠٦٤٣٤٤ املؤرخ في 
٢٠١٠/١٢/١٦ بشأن عدم ادراج اسم 
مزعل نصار مزعل الشريفي ضمن 
كتابنا السابق رقم ٢٠٢٩١ بتاريخ 
٢٠١٠/١١/٢١ اخلاص بطلب استثناء 
العاملني مبكتب وكيل الوزارة من احلد األقصى الوارد 
بقرار وزير املالية رقم ٧٧/٣٤ واخلاص بالتعويض 
عن األعمال االضافية ملدة عشرة أشهر مبا فيها اجلمع 
واالعياد والعطل الرسمية، نود االحاطة بأن املذكور 
ســــقط اسمه سهوا من الكشــــف املرسل وفق كتابنا 

املشار اليه اعاله، برجاء املوافقة. 

 مريم بندق
  قللت مصادر تربوية على 
اطالع واســـع من تأثير غياب 
املعلمني واملعلمات ســـواء من 
مصر او مـــن دول أخرى على 
الدراســـة خالل  خطة ســـير 
األســـبوع اجلاري واألسبوع 

املقبل.
  وقالـــت املصـــادر ان هناك 
توقعات شبه مؤكدة من ارتفاع 
نســـبة غياب الطلبة، خاصة 
ان األيـــام املقبلـــة مخصصة 
لالختبـــارات املؤجلـــة لطلبة 

جميع املرحل.
  وأضافت املصـــادر ان هذه 
التوقعات تنبع ايضا من تزامن 
الوطنية مع  اجازات األعيـــاد 
مواعيد االختبـــارات املؤجلة 
خاصة ان الدوام الفعلي الذي 
يســـبق بداية عطلـــة األعياد 
الوطنيـــة هو ٨ أيـــام فقط ال 

غير.

وما أهمية حصر وجتميع غياب 
الطلبة واملعلمني؟ مشيرة الى 
ان دور امليـــدان التربوي هنا 
هو تطبيـــق اللوائح، وامليدان 
التربوي ملتزم بذلك، معربني 
عن األمل فـــي ان يضع قطاع 
التعليم العام اخلطة العالجية 
ملواجهة هذا الغياب خالل األعوام 
املقبلة، والذي يرجع الســـبب 
الرئيسي فيه الى الوزارة التي 
الفجوة بني  تتحمل مسؤولية 
نهاية عطلة الربيع وبداية عطلة 
األعياد الوطنية وهو ما يجب 
على الوزارة تداركه عند وضع 
القرار رقم ١ وال ننسى هنا ايضا 
االشارة ألهمية معاجلة امتداد 
امتحانـــات املرحلة االبتدائية 
للفترة الدراســـية الثانية بعد 
نهايـــة امتحانـــات املرحلتني 
املتوسطة والثانوية وهو ثغرة 
أخرى في القرار رقم ١ وهذا على 

سبيل املثال وليس احلصر. 

  وتســـاءلت املصـــادر عن 
التي اتخذها قطاع  اإلجراءات 
التعليـــم العام قبل بدء إجازة 
الربيـــع ملواجهة غياب الطلبة 

املتوقع.
  وتســـاءلت أيضا: ما أهمية 
ترؤس وكيلـــة التعليم العام 
منى اللوغاني اجتماعا ملجلس 

مديري عموم املناطق التعليمية 
اخلميس املاضي قبيل بدء دوام 

الطلبة بيومني؟
  وتســـاءلت ثالثا هل خطة 
مواجهة غياب متوقع للطلبة 
توضع قبل يومني فقط من دوام 
الطلبـــة ام كان من الواجب ان 
تتبلور في وقـــت مبكر حتى 

يستطيع امليدان التربوي نقلها 
الى الطلبة وأولياء األمور؟

  وذكرت املصادر انه مت خالل 
الطلـــب من مديري  االجتماع 
عموم املناطق إبـــالغ الوزارة 
بنسب غياب الطلبة واملعلمني 
اليومية باملدارس، مســـتدركة 
بسؤال: ما أهمية هذه اخلطوة؟ 

 متاضر السديراوي

 عبدالعزيز الزبن 

 د.موضي احلمود منى اللوغاني

 الكتب الدراسية متوافرة 
  في مخازن المناطق الفرعية

  مريم بندق
  قالت مصـــادر في القطاع املالي لــــ «األنباء» بأن الكتب 
الدراســـية متوافرة في املخازن الفرعية للمناطق باستثناء 
منطقتي حولي واالحمدي حيث أكدت انه ال توجد لديهم اي 
نواقـــص وفي حالة ظهور اي نقص مفاجئ ميكنهم توفيره 

من املخزن الرئيسي للوزارة بصبحان. 

 الحطاب مديرة للتقنيات التربوية
  مريم بندق

  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قـــرارا بترقية نورة احلطاب مديرا الدارة التقنيات 
التربوية بقطاع التنميـــة التربوية بناء على نتائج مقابلة 
املتقدمني لشغل وظيفة مدير ادارة التقنيات التربوية (قطاع 

التنمية التربوية) وفق القرار الوزاري ٢٠١٠/٤٦٠. 

 الوهابي طالبت المناطق «بتسوية» 
االلتزامات المالية

  مريم بندق
  طالبت مديرة االدارة املالية انيسة الوهابي املناطق التعليمية 
بسرعة تسوية االلتزامات املالية اخلاصة مبناطقهم قبل انتهاء 

السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ بنهاية الشهر اجلاري. 

 تمديد لجنة تقويم إدخال المواد 
«األساسية» في رياض األطفال

  مريم بندق
  وقررت الوزيرة متديد عمل جلنة تقومي مشروع ادخال 
مـــادة الرياضيات واللغة العربيـــة واللغة  االجنليزية في 

رياض االطفال املستوى االول والثاني.
  وتضمن القرار احلاقا بالقرار الوزاري رقم (٢٠١٠/١٨٣) املؤرخ 
في ٢٠١٠/٤/٦ بشأن تشكيل اللجنة املذكورة وبعد موافقة الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية، ليتم متديد عمل اللجنة حتى 

نهاية مارس املقبل.
  وبشأن اعفاء وضم اعضاء الى جلنة «تقومي مشروع ادخال مادة 
الرياضيات، اللغة العربية، اللغة االجنليزية في رياض االطفال 

املستوى االول والثاني» اصدرت الوزيرة قرارا جاء فيه: 
  اوال: اعفاء املوجهة الفنية مها عبدالرزاق االبراهيم موجهة 
فنية اولى للغة االجنليزية في منطقة الفروانية التعليمية من 

اللجنة املذكورة اعاله.
  ثانيا: ضم املوجهة الفنية رحاب محمد ندمي موجهة فنية للغة 

االجنليزية في منطقة الفروانية التعليمية للجنة املذكورة. 

 ارتفاع نسب غياب المعلمات
  المصريات بسبب قانون «الكفيل»

  مريم بندق
  توقعت مصادر تربوية لـ «األنباء» ارتفاع نســـب غياب 
املعلمـــات املصريات مقارنة باملعلمـــني حيث انهن يفضلن 
قضاء عطلة االعيـــاد واالجازات ومنها اجـــازة الربيع بني 
أســـرهن نظرا الن القانون ال يسمح لهن باحضار ازواجهن 
على كفالتهن بعكس املعلمني الذين يســـمح لهم باستقدام 

اسرهم للعيش معهم. 

تعلن عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عن فتح باب الت�سجيل للف�سل الربيعي للعام 2011/2010 م اعتبارًا من

يوم الأحداملوافق 2011/2/13م حتى يوم الأربعاء 2011/2/23م

من ال�ساعة 5-8 م�ساًء وذلك يف املواقع التالية:

ديوان عام الهيئة بالعديلية ق )4( �سارع �سلطان الكليب مقابل الدائري الثالث مبنى رقم )2( الدور الأول.

ثانوية جابر بن عبداهلل ال�سباح ) بنني ( اجلهراء.

مدر�سة كاظمة املتو�سطة )بنات( اجلهراء.

ثانوية املباركية )بنني( الفروانية.

الر�سوم ترتاوح ما بني

)20-35( دينار.

ي�ستمر الت�سجيل يف الفرتة

ال�سباحية من

2011/2/24 اإىل 2011/3/6م

الر�سم الزخريف على املواد

الت�سوير ال�سوئي

تعلم املو�سيقى )بيانو(

اأ�سغال فنية وتغليف هدايا

اخلط العربي

اخلياطة والتف�سيل

التطريز والرتيكو

الربجمة اللغوية الع�سبية

دورة فن املكياج

�سناعة االك�س�سوارات 

واالأحجار الكرمية

�سناعة العطور 

وخلط البخور

كيف تكون ذكيًا 

اجتماعيًا

اإدارة امل�سكالت

الكتابة احلرة

حزم الربامج

)windows - Word-Excel( 

حل م�ساكل احلا�سب ال�سخ�سي

Access
Power Point

طباعة على الكمبيوتر

)عربي - اإجنليزي(

Auto Cad )م�ستويات(
فوتو�سوب )م�ستويات(

3D studio Max
الي�سرتيتور

انديزاين

الت�سميم الثالثي 

)Sketch up( االأبعاد

FLASH
اإنرتنت وت�سميم 

ال�سفحات

اللغة االجنليزية حمادثة )م�ستويات(

اللغة الفرن�سية )حمادثة(

اللغة االإ�سبانية )حمادثة(

اللغة )حمادثة(

اللغة االأملانية )حمادثة(

اللغة االإجنليزية 

لالأعمال التجارية

اللغة ال�سينية )حمادثة(

اللغة الفار�سية )حمادثة(

كتابة التقارير 

االإجنليزية واملرا�سالت

اللغة الفلبينية )حمادثة(

لغة االإ�سارة )م�ستويات(

تربية نحل الع�سل

ال�سباحة بنات

اللياقة البدنية وتخفيف 

الوزن )بنني - بنات(

الطاقة الكونية )م�ستويات(

كاراتيه كبار )بنات(

كنوز النباتات الطبيعية 

وكيفية ا�ستخدامها

�سحتك بالدنيا

ت�سفيف ال�سعر

اللغة االإجنليزية )حمادثة(

كاراتيه

اللغة العربية

اللغة الفرن�سية )حمادثة(

اخلط العربي

الر�سم الزخريف على املواد

بداية الدرا�سة 

للف�سل الربيعي

يوم االأحد املوافق 

2011/3/6م

الدرا�سة م�سائية بواقع 

ثالثة اأيام يف االأ�سبوع 

من االأحد اإىل الثالثاء

ال�سكرتارية النفيذية واإدارة املكاتب

العالقات العامة )الراأي العام - فن التعامل 

واالإتيكيت - االت�سال اجلماهريي(

اإدارة وت�سويق امل�ساريع ال�سغرية

حما�سبة �سركات

حما�سبة لغري املحا�سبني

االإعالم وفن التحرير ال�سحفي

درا�سة اجلدوى االقت�سادية

اال�ستثمار يف �سوق الكويت لالوراق

املالية والتداول االإلكرتوين

التحليل الفني لالأ�سهم

التحليل املايل

ميكانيكا وكهرباء 

ال�سيارات )م�ستويات(

التمديدات 

الكهربائية

اللحام والت�سكيل  باحلدادة

احلدادة واللحام

كيف تبني بيتك

�سيانة احلا�سوب

تربيد وتكييف الهواء

ا�سعاع الهاتف النقال 

وكيفية احلماية منه

برامج احلا�سب الآيلبرامج اللغاتبرامج العلوم التقنية واملهنية

برامج الأطفال

الربامج ال�سحية

الربامج التجارية

برامج الإن�سانيات والفنون

مالحظات

احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

�إعــــــالن

تاأهيل ال�صركات املتخ�ص�صة يف جمال املقاوالت
)ت�صريح رقم: ف/اأ/25/2011/1(

يعلن احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية عن

فتح باب التاأهيل لل�سركات املتخ�س�سة يف جمال املقاوالت لتنفيذ

م�صروع بناء خمازن احتاد اجلمعيات التعاونية 

اال�صتهالكية مبنطقة ال�صليبية ال�صناعية االأوىل

مظاريف  يف  اأدناه  املذكورة  بامل�ستندات  التقدم  الراغبة  ال�سركات  فعلى 

ال�سوؤون  مبكتب  الر�سمي  ال��دوام  فرتة  اأثناء  االحت��اد  اإدارة  لدى  مغلقة 

االإدارية خالل فرتة ع�سرة اأيام من تاريخ هذا االإعالن.

1 - بيان اخلربة يف امل�ساريع املماثلة.

2 - تقدمي ن�سخة من �سهادة ت�سنيف ال�سركة.

3 - اأن ال يقل ت�سنيف ال�سركة عن الدرجة الرابعة لدى جلنة املناق�سات املركزية.

4 - تقدمي ال�سرية الذاتية لل�سركة �ساملة اجلهاز الفني.

5 - تقدمي بيان للمعدات واالأجهزة التابعة لل�سركة.

املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  التاأهيل  طلبات  لتقدمي  موعد  اآخ��ر  ب��اأن  علمًا 

مبنطقة   - اال�ستهالكية  التعاونية  اجلمعيات  احتاد  باإدارة   2011/2/23

حويل على طريق الدائري الرابع مقابل اجلابرية يف اأوقات الدوام الر�سمي 

من ال�ساعة 8 �سباحًا اإىل ال�ساعة 2 ظهراً.

رئي�س االحتاد

دول��ة
الكويت

البدالة: 1822555   املبا�سر: 22621400   الفاك�س: 22615200


