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 مريم بندق
  تأكيدا ملا نشـــرته «األنباء» 
حول تدارس مجلس مديري عموم 
املناطق التعليمية تعديل اجازة 
الربيع (منتصف العام الدراسي) 
لتبدأ فـــي ١٠ فبراير ولتتصل 
مباشرة بعطلة االعياد الوطنية 

في فبراير من كل عام.
  افادت مصـــادر ذات خبرة 
تربويـــة وتعليمية ممتدة بأن 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي ابدتا حتفظا 
على تغيير موعد العطلة املرتبط 
حاليا مع وزارة التربية العتماد 

انظمتها التعليمية نظام الفصلني.
  واضافـــت املصادر في ظل هـــذا التحفظ فإن 
«التربية» امامها معاجلتان: االولى اما الرجوع الى 
النظام الذي كان مطبقا في السابق بجعل عطلة 
الربيع تتصل مباشرة بعطلة االعياد الوطنية على 
ان يتم تغيير موعد الفترة الثالثة لتبدأ مباشرة 
بعد اختبارات الفترة الدراســـية الثانية على ان 
تبدأ الفترة الثانية بعد نهاية عطلة الربيع وعليه 
تؤجل عطلة الربيع لتبـــدأ بالتزامن مع اجازات 
االعياد الوطنية وبذلك نتالفى املشـــكلة احلالية 

املتمثلة في ظاهرة غياب الطلبة.
  واستطردت املصادر واما ان تلجأ الوزارة الى 
املعاجلة الثانية التي تتمثل في ابقاء الوضع على ما 
هو عليه، نظرا لرفض كثير من اولياء االمور تغيير 
العطلة في ظل حتفظ اجلامعة و«التطبيقي» مع 
املتابعة احلثيثة ملديري املدارس الذين ال يطبقون 
قواعد الغياب من خالل ربط ســـجل الطالب مع 
املدارس مباشرة ليستطيع مديرو عموم املناطق 
ومديرو ادارات الشؤون التعليمية ومراقبو املراحل 

الدراسية متابعة حالة كل مدرسة 
سواء غياب او درجات الطلبة 

وغيرها من القضايا.
  على صعيـــد متصل طلبت 
العام  التعليـــم  وكيلة قطـــاع 
منـــى اللوغانـــي مـــن مديري 
عموم املناطق التعليمية حصر 
اسماء املعلمني الذين ال يجيدون 

استخدام احلاسب اآللي.
  وقالت مصادر تربوية مطلعة 
لــــ «األنباء»: طلبـــت الوكيلة 
اللوغانـــي تزويدها بأســـماء 
املعلمني خصوصا في املرحلة 
الثانوية قبل تطبيق مشـــروع 
توفيـــر الب توب لكل طالـــب باملرحلة الثانوية 
وكشفت املصادر ان اللوغاني خاطبت مديري العموم 
لتقدمي اخلطة االعالمية اخلاصة بتطبيق املشروع. 
وتساءلت املصادر هل خطة تطبيق مشروع الب 
توب لكل طالب وهو مشـــروع استراتيجي على 
مستوى الوزارة واحلكومة تكون على مستوى 

كل منطقة تعليمية؟
  وقالت من األهمية الشـــديدة ان تكون اخلطة 
االعالمية على مستوى الوزارة ككل وليس على 
مســـتوى املناطق التعليمية داعية الى ضرورة 
واهمية التركيز على الربط بني احملاضرات التي 
تنظمها اللوغاني (التخطيط االستراتيجي) والتنفيذ 
في الواقع العملي لتحقيق الفوائد املرجوة واملتوقعة 

واملأمولة من مثل هذه املشاريع االستراتيجية.
  واحاطـــت اللوغاني مديري عمـــوم املناطق 
التعليمية بتزويدها باسماء جلنة مراجعة بيانات 
سجل الطالب واكدت املصادر ان اللوغاني تهدف 
الى جتديد فترة عمل اللجنة الســـتمرار عمليات 

املراجعة للفترة الدراسية الرابعة. 

 سالمات إلى الوكيلة عائشة الروضان
  والموجهة العامة للغة الفرنسية

 التخطيط اإلستراتيجي
  لمديري ومراقبي «التعليمية»

 ترقـــد حاليا وكيلة القطاع اإلداري عائشـــة الروضان في 
املستشفى عقب عملية جراحية اجريت لها، وغادرت املوجهة 
العامة للغة الفرنسية منال عبدالعزيز الى العالج باخلارج إثر 
وعكة صحية مفاجئة.. سالمات الى الروضان وعبدالعزيز.. 

وأجر وعافية.

 دعـــت وكيلة قطاع التعليم العام منـــى اللوغاني مديري 
إدارات الشـــؤون التعليمية ومراقبي املراحل الدراســـية الى 
محاضرة اليوم حول التخطيط االستراتيجي بحضور د.جاسم 
ملك وذلك مبدرســــــة عبدالعزيز حـــسني مبنطقة العاصمة 

التعليمية.

 ال تاريخ محددًا حتى اآلن لصرف «الممتازة» بسبب عدم إبالغ القطاع المالي بجميع أسماء المستحقين

 «التربية»: مكافآت العاملين في امتحانات  الفترة الثانية
  و«المؤجل» مع رواتب الجاري للمناطق التعليمية الست

 الشـمالي أحـال طلـب الحمـود ٢ مليـون دينـار لدعـم المكافـآت الممتـازة إلـى «الديـوان» للدراسـة
 «ماليـة التربية» حددت اليوم كآخر موعد لتلقي أسـماء المسـتحقين.. و«اإلداري» يخاطـب القطاعات للتدقيق

 مريم بندق
  أفادت مصادر تربوية بأن 
مزاوالت العاملني في كنترولي 
القسمني العلمي واألدبي للفترة 
الثانية واملؤجل للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ وصلـــت القطـــاع 

املالي.
  وأكدت املصادر أن القطاع 
يعكـــف اآلن على تدقيق هذه 
املزاوالت بالتعاون مع املراقبني 
املاليني للصـــرف مع رواتب 

مارس اجلاري.
  في السياق نفسه، فإنه ال 
تاريخ محـــددا ومؤكدا حتى 
اآلن لصـــرف مكافآت األعمال 
املمتازة بـــوزارة التربية هذا 
ما اســـتخلصته «األنباء» من 
نتائج املتابعة مع املسؤولني 
املختصني في بعض قطاعات 
الـــوزارة واملناطق التعليمية 
فعلى مســـتوى القطاع املالي 
أفادت املصادر بأنه حتى اآلن لم 
تصل الى القطاع جميع اسماء 
املستحقني سواء العاملون في 
املناطق واملدارس أو اإلداريون 

العاملون في ديوان الوزارة.
  مستدركة بأن بعض املناطق 
وصلت وننتظر وصول البقية، 
وأفـــادت املصـــادر طبقا لهذا 
القطاع  التأخير والنشـــغال 
بالتدقيق علـــى إعداد رواتب 
التي تصرف ٢٠  شهر مارس 
أو ٢١ منه الى جانب إجراءات 
اغالق ميزانية الســـنة املالية 
٢٠١١/٢٠١٠ فمن املتوقع ان يتم 
تعلية ميزانية املكافآت لألعمال 

ـ العالوات والبدالت مبيزانية 
السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك 
لصرف مكافآت األعمال املمتازة 
اخلاصة مبوظفي تلك الوزارة 
الدراسية  الســـنة  عن أعمال 

.٢٠٠٩-٢٠١٠

  التربية أرجأت الصرف

  حيث سبق ان مت تعلية مبلغ 
٥ ماليـــني دينار لهذا الغرض 
خالل السنة املالية املذكورة إال 
ان اجلهة وبعد قيامها بحصر 
أعداد املســـتحقني للمكافآت 
تبني عدم كفايـــة املبلغ الذي 
متت تعليته فأرجأت الصرف 
حلني تدبيـــر املبلغ املطلوب 
خالل الســـنة املالية احلالية 
والبالغ مليوني دينار لتغطية 
جميع مبالغ مكافآت األعمال 

املمتازة.
  نأمـــل دراســـة املوضوع 
وموافاتنا حتى يتســـنى لنا 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا 
اخلصوص.وجاء في خطاب 

احلمود لوزير املالية: 
أتقدم لكم ولرئيس    بداية 
ديوان اخلدمة املدنية وجميع 
املختصني بوزارة املالية وديوان 
اخلدمة املدنيـــة بكل التقدير 
جلهودكم املخلصة والتعاون 
البناء واملثمـــر لدعم القطاع 
التربوي ومبا يحقق طموحاتنا 
التي نسعى لتحقيقها لتطوير 
واستقرار هذا القطاع احليوي 
ومـــن ثم االرتقاء باملســـيرة 

التربوية.

العام املالـــي ٢٠١١/٢٠١٠ لنقل 
مليوني دينـــار من وفوراتها 
لدعم ميزانية األعمال املمتازة 
البالغة ٥ ماليني دينار أفادت 

املصادر بأن وكيل وزارة املالية 
عبدالوهاب املزيني أحال طلب 
الوزيرة الى وكيل ديوان اخلدمة 

املدنية محمد الرومي.

املزيني:    وجاء في كتـــاب 
باإلشـــارة الى كتـــاب وزيرة 
التربية رقم ٨٣١ املؤرخ ٢٠١١/٢/١٣ 
بشأن طلب املوافقة على تعديل 

اعتمـــاد البند ١١/١/١ـ  املكافآت 
مببلغ مليوني دينار نقال من 
البندين  وفورات اعتمـــادات 
٣/١/١ ـ الوظائف العامة و٨/١/١ 

املمتازة كأمانات على ان تصرف 
في ابريل املقبل.

  ودعـــت املصـــادر جميع 
املســـؤولني عن ارسال باقي 
األسماء املستحقة الى االسراع 
في اجناز العمل املطلوب منهم 
وحتويلها الـــى القطاع املالي 
وفي قطاع التعليم العام أفادت 
املصادر بأن القطاع املالي حدد 
اليوم كآخر موعد لتسلم أسماء 
العاملني في املناطق التعليمية 
واملدارس املســـتحقني مكافأة 
الى  املمتازة، مشيرة  األعمال 
ان أغلب املناطق أرسلت أسماء 
املستحقني وسيتم اليوم ارسال 
باقي أسماء املســـتحقني في 

املدارس واملناطق.
  وفي القطاع اإلداري بينت 
املصادر انه سيتم صباح اليوم 
ارسال أســـماء الذين تنطبق 
عليهم الشروط الى القطاعات 
املختلفة لتدقيقها قبل إرسالها 
بشكل نهائي الى القطاع املالي، 
مشيرة الى ان القطاع سيعطي 
مهلة أسبوع للقطاعات لالنتهاء 
التدقيق املطلوب، مؤكدة  من 
االنتهاء مـــن عملية التدقيق 
املطلوبة في إدارة الشـــؤون 

القانونية وشعبة اإلجازات.

  ٢ مليون دينار

  وبخصـــوص طلب وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمـــود من وزير 
املالية مصطفى الشمالي املوافقة 
على تعديل بعض بنود ميزانية 

  ومن هنا تنشـــأ الضرورة 
لتقدير القائمني على هذا العمل 
بدءا من الهيئة التعليمية وجميع 
املختصني على كل املستويات 
وفقا ملعايير وضوابط وضعت 
إمكاناتنا  قـــدر  بدقة وإحكام 
لقد وضعنا وحددنا ضوابط 
لتحفيز املجدين واملخلصني 
املشـــمولني والقائمـــني على 
العمليـــة التربوية تتمثل في 
صرف مكافآت اعمال ممتازة.

  ونوضح أنه متت مخاطبة 
وزارة املالية بطلب املوافقة على 
نقل وتعلية مبلغ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
دينـــار علـــى الســـنة املالية 
املوافقة  ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومت اخذ 

الالزمة في هذا الشأن.
  إال أنه وبعـــد االنتهاء من 
حصر املشمولني واملستحقني 
املمتـــازة وفقـــا  للخدمـــات 
السابق  للضوابط والشروط 
االشـــارة إليها فقد تبني عدم 
كفاية املبالـــغ املرصودة لهذا 

الشأن.
  ولذا وجدنا انه لزاما علينا 
التريث وارجاء الصرف جتنبا 
خللق فوارق او متييز لفئة دون 
أخرى مما قد يترتب عليه اثار 
سلبية للقائمني على العملية 

التربوية.
  فإننا نتوجـــه لكم بطلب 
املوافقـــة على إجـــراء النقل 
للبند ١١/١/١ نوع أعمال ممتازة 
مببلـــغ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار من 
املوفـــورات املتوقعـــة وفقا 

للجدول املنشور. 

 عبدالعزيز الزبن  د.موضي احلمود متاضر السديراوي  مصطفى الشمالي

 جدول يبين النقل بين وفورات الميزانية الحالية 
 االعتماد بعد التعديل  التعديل  االعتماد  البرامج  البيان  البند  

 ٢٩٠١٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ -  ٢٩٢٦٠٠٠٠  رياض األطفال  الوظائف العامة  ٣  ١  ١ 
 ٤٧٦٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ -  ٤٧٨٥٠٠٠٠  التعليم املتوسط  الوظائف العامة  ٣  ١  ١ 
 ٣٥٥٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ -  ٣٥٧٨٠٠٠٠  التعليم الثانوي  الوظائف العامة  ٣  ١  ١ 
 ٦٥٦٥٧٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ -  ٦٥٩٠٧٠٠٠  رياض األطفال  العالوات والبدالت  ٨  ١  ١ 
 ١٠٦٦١٧٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠ -  ١٠٦٨٦٧٠٠٠  التعليم املتوسط  العالوات والبدالت  ٨  ١  ١ 
 ٨١١٧٦٠٠٠  ٧٥٠٠٠٠ -  ٨١٩٢٦٠٠٠  التعليم الثانوي  العالوات والبدالت  ٨  ١  ١ 
 ٢٧١٣٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٢١٣٠٠٠  التعليم االبتدائي  املكافآت  ١١  ١  ١ 
 ٢٣٤٦٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ١٨٤٦٠٠٠  التعليم املتوسط  املكافآت  ١١  ١  ١ 
 ٥٩١٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٤٩١٥٠٠٠  التعليم الثانوي  املكافآت  ١١  ١  ١ 

 أسئلة إلى وزيرة التربية
  حول «منزالوي العاصمة»

  يتردد في وزارة التربية أن وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
تستعني بالباحث القانوني مبنطقة العاصمة التعليمية نبيل 
املنــــزالوي إلجناز بريد القطاع. واالســــئلة املطروحة هي: هل 
املنزالوي يقــــرأ البريد ويحيط وكيلــــة التعليم العام ببعض 
املالحظات؟ أم انه يتابع بعضا من بريد الوكيلة اللوغاني؟ أم 
انه يوجه بتأشــــيراته وكيلة التعليم العام التي تعتمدها دون 
تغيير ولو قيد امنلة؟ اســــئلة برســــم وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي د.موضي احلمود.

  إلى السديراوي واللوغاني:
  أين قرار سحب االختبارات؟

  يتندر العاملون في املناطق التعليمية من التأخير الالفت 
في إصدار قرار تكليف ١٧ موظفا بأعمال سحب االختبارات 

في كنتروالت املناطق التعليمية.
  وتتساءل املصادر: متى سيصل القرار الى القطاع املالي 
للتمكن من الصرف؟ والى متى سيظل يراوح مكتبي الوكيلة 

متاضر السديراوي ووكيلة التعليم العام منى اللوغاني؟

  اللوغاني تستعجل السديراوي
  إلجراء مقابالت «الشؤون اإلدارية»

  خاطبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي الستعجال إجراء مقابالت مديري الشؤون 

اإلدارية باملناطق نظرا حلاجة العمل الشديدة.

  اإلعالن عن شروط وظيفتي
  «التنسيق» و«الشؤون التعليمية»

  طلب قطاع التعليم العام من إدارة املوارد البشرية اإلعالن 
عن شروط وضوابط شغل وظائف مديري إداراتي التنسيق 

ومتابعة التعليم العام، والشؤون التعليمية.

  القادري تقوم بأعمال
  الموجهة العامة لـ «الفرنسية» باإلنابة

  تقوم املوجهـــة األولى للغة الفرنســـية مبنطقة حولي 
التعليمية عفاف القادري بأعمال املوجهة العامة للغة الفرنسية 

منال عبدالعزيز. 

 الميدان لـ«األنباء»: ليس صحيحًا أن تكلف وكيلة التعليم العام المناطق بوضع خطط فرعية

 مطلوب خطة إعالمية إستراتيجية على مستوى 
«التربية» لمشروع الب توب لطلبة الثانوي

 اللوغانـي طلبت مـن المناطـق التعليمية حصر 
«الكمبيوتر» استخدام  عن  المتخلفين  المعلمين  أسماء 
 «الجامعـة» و«التطبيقـي» تتحفظـان على تعديل 
الوطنيـة األعيـاد  بإجـازة  لتتصـل  الربيـع  عطلـة 

 منى اللوغاني 

 من المفترض وصولها أمس إلى البالد

 في افتتاح دورة القيادة في العمل التطوعي

 الحمود بحثت مع نظيرها البريطاني زيادة 
مقاعد الطلبة في تخصصات جامعية جديدة

 الكندري: «التربية» تسّخر إمكانياتها لخدمة المجتمع

 مريم بندق
  بحســـب املقرر من املفترض ان تكون وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود قد 
وصلت بعد منتصف ليلة امس الى البالد لتحضر 
اجتماع مجلس الوزراء املقرر عند الثانية عشرة 

من ظهر اليوم األحد.
  وكانت احلمود قد بحثت مـــع وزير التعليم 
البريطاني هون ديڤيد سبل تعزيز التعاون في 
مجال التعليم العالـــي وذلك على هامش مؤمتر 

التعليم الدولي الذي يعقد في هونغ كونغ.
  وقالت الوزيرة احلمود لـ «كونا» عقب لقائها 
بنظيرها البريطاني في هونغ كونغ «ان االجتماع 
رّكز على العالقات بني البلدين خاصة في مجال 
ابتعاث طلبتنا الى اجلامعات البريطانية في جميع 
التخصصات والقضايا األخرى ذات الصلة وأبرزها 

مستوى اجلامعات واالعتماد األكادميي».
  وأضافـــت ان االجتمـــاع بحـــث امكانية فتح 
مجال للتخصصـــات اجلديدة وضمان املزيد من 

املقاعد للطلبة الكويتيني واحملافظة على املستوى 
العلمي للدارسني في تخصصات الهندسة والطب 
والتخصصات األخرى املختلفـــة في اجلامعات 
البريطانية. وأشـــارت احلمود الى ان زيادة عدد 
البعثات تتطلب توفير عدد من املقاعد في اجلامعات 
البريطانية مؤكدة احلرص ايضا على املستوى 
األكادميي والعلمي للجامعات الســـيما تلك التي 

تشهد اقباال متزايدا من الكويتيني.
  وذكرت ان االجتمـــاع تطرق ايضا للجامعات 
البريطانية املعتمدة من قبل التعليم العالي وهي 
أكثر من ٤٠ جامعة حاليا يدرس فيها اكثر من ٤٠٠٠ 

طالب وطالبة في مختلف التخصصات.
  وبّينت احلمـــود انها تتابع أوضـــاع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في اململكة املتحدة حيث تقوم 
سنويا بزيارة املكتب الثقافي في بريطانيا، الفتة 
الى ان اململكة املتحدة حتتل املرتبة الثانية بعد 
الواليات املتحدة كوجهة ابتعاث للطلبة في مختلف 

التخصصات. 

 افتتح الوكيل املساعد للتعليم 
النوعي في وزارة التربية محمد 
الكندري وأمني عــــام مبرة خير 
الكويت ناصر العيار دوره بعنوان 
«القيادة في العمل التطوعي» وذلك 
بحضور وكيل وزارة الشــــؤون 
املساعد أحمد املرشد ومشاركة عدد 
من املهتمني والناشطني في العمل 

التطوعي اخليري واإلنساني.
  أبدى الكندري استعداد الوزارة 
التربية اخلاصة  وإدارة مدارس 
لتقدمي كل ما من شأنه النهوض 
بالعمل التطوعي داخل مؤسسات 
املجتمع املدني واجلهات التطوعية 
اخليرية اإلنسانية وتسخير كل 
إمكانياتها وخبرات أساتذتها في 
اجلانــــب التطوعي واإلنســــاني 
للجهات التطوعية واخليرية في 

املجتمع.

إدارة    وأعربت عضو مجلس 
مبرة خير الكويت رئيسة جلنة 
التدريب في املبرة دالل الرويشد 
عن بالغ امتنانها وتقديرها للتعاون 
الذي أبدته وزارة التربية مع مبرة 
خير الكويت بشأن وتفعيل مذكرة 
التفاهم املبرمة بني الطرفني بداية 
شهر نوفمبر املاضي انطالقا من 
إميــــان املبرة والــــوزارة بأهمية 
تعزيز العمل املشترك بني اجلهات 
الرسمية واألهلية في الدولة من 
أجل خدمة املجتمع ومسار التطور 
والتميز الذي تتطلع الكويت إلى 
حتقيقه واجنازه لتكون في موقع 
الريادة والتميز مشــــيرة إلى ان 
فعاليات الــــدورة جاءت تعزيزا 
لهذا التفاهم والتعاون بني املبرة 
والــــوزارة بهدف تدريب عدد من 
ممثلي اجلهات التطوعية واخليرية 

واإلنسانية على القيادة في العمل 
التطوعي متضمنا برنامجها العديد 
من املواضيع عن العمل التطوعي 
الفعلية لقيادة  اإلفــــادة  وكيفية 
هذا العمل بالشكل اإليجابي الذي 
يعود بالفائدة على االرتقاء بالعمل 
التطوعي ملراحــــل بعيدة فضال 
التربوية  عن حتفيز املؤسسات 
والشــــبابية على االنخراط فيه 
واالستفادة من الطاقات الشبابية 
وتنميتها خلدمة الدولة واملجتمع 
وقالت إن لدى مبرة خير الكويت 
أجندات عمل وتطلعات مستقبلية 
ألن يكون لها دور رائد ومميز في 
العمل التطوعي واإلنساني داخل 
املؤسسات التربوية واملجتمعية 
انطالقا من إميــــان القائمني على 
إدارتها بأن العمل التطوعي داخل 

املدارس. 
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