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هل بدأ التنفيع من ميزانية برنامج عمل احلكومة في وزارة التربية؟

3000 دينار تهدر في شراء متطلبات
 نظام تعليمي  لم ُينتَه من دراسته حتى اآلن

منفذ خدمة وذلك للقيام بأعمال 
خدمات النظافة في مواقع الوزارة 

املختلفة.
وحيث لوح����ظ قيام بعض 
اإلدارات بتكليف مساعدي منفذي 
العاملني لديهم بأعمال  اخلدمة 
املراسلة وهي أعمال تخرج عن 
اختصاصهم األصيل وتؤدي الى 
انشغالهم وعدم إمتامهم للعمل 
املنوط بهم على الوجه األكمل، 
فضال عن ان هذا التكليف بأعمال 
املراسلة يتعارض مع العقود التي 
أبرمتها الوزارة لتوفير مراسلني 
والذين مت توفير العدد املطلوب 
منهم ف����ي كل إدارة من إدارات 

الوزارة.
لذا وحرصا على حسن سير 
العمل وانتظامه ولتقدمي خدمات 
التنظي����ف عل����ى الوجه األكمل 
يرجى من جميع إدارات الوزارة 
ووحداته����ا عدم إس����ناد أعمال 
املراس����لة أو غيرها من األعمال 
الى مساعدي منفذي اخلدمة على 
ان يقتصر عمل املذكورين على 
تنفيذ أعمال وخدمات التنظيف 

فقط.
األنش����طة  وضم����ن  ه����ذا 
املتواصلة ملدرسة بالط الشهداء 
الثانوية للبنني مبنطقة االحمدي 
التعليمية، نظمت ادارة املدرسة 
البنائها الطالب الذين بلغوا سن 
الثامنة عش����رة زيارة الى ادارة 
املرور )قسم قيادة السيارات( 
للتعرف على القواعد واالرشادات 
املرورية، وقد قام الرائد متعب 
الط����الب  اجل����الل باس����تقبال 
والترحيب بهم، واطالعهم على 
القواعد واالرش����ادات املرورية 
مبينا اهميتها على سالمة السائق، 
وحتقيق قيادة آمنة على الطريق، 
وقد عبر الطالب عن سعادتهم 
بهذه الزيارة نظرا ملا تتضمنه من 
فائدة عملية بجانب ما يدرسونه 
في املدرسة من جانب نظري في 

مادة )التوعية املرورية(.
اللق����اء، قامت  وفي نهاي����ة 
ادارة املدرس����ة بتك����رمي الرائد 
متع����ب اجلالل على ما ملس����وه 
من حسن اس����تضافته، وسعة 
صدره، وحسن تعامله وتعاونه 

من ابنائنا الطالب.

مدرسة بذلك بشكل فردي ولكن 
النظم واللوائح تس����تدعي ان 
يكون الشراء عن طريق مناقصة 
لها مواصفاته����ا الفنية احملددة 
املدارس جميعها  وتفي بحاجة 
وكل املناط����ق وت����وكل حتديد 
مسؤولياتها الفنية الى التوجيه 
الفني املختص ومسؤولية تطبيق 
املناقصة ال����ى ادارة التوريدات 
واملخازن ولها ميزانية اخرى غير 
ميزانية برنامج عمل احلكومة.

كما أصدر وكيل وزارة التربية 
املساعد للشؤون اإلدارية باإلنابة 
بدر الفريح نشرة عامة جلميع 
املدارس جاء فيها: حيث انه وفي 
إطار حرص الوزارة على توفير 
الالزمة حلسن  جميع اخلدمات 
تنفيذ العمل مبا يحقق االستقرار 
ومبا يخدم املصلحة العامة فقد 
قامت الوزارة بالتعاقد مع عدد من 
األفراد للعمل في وظيفة مساعد 

علم����ت »األنب����اء« ان فريق 
تنويع مسارات التعليم الثانوي 
الذي ترأس����ه مدير عام منطقة 
حول����ي التعليمية منى الصالل 
أدوات ومستلزمات  قام بشراء 
وخرائ����ط مببل����غ 3000 دينار 
لنظام تعليمي ل����م يتم اقراره 

حتى اآلن.
وقال����ت املص����ادر ان ه����ذه 
التعليمية  األدوات والوس����ائل 
من مستلزمات عمل املعلم داخل 
الفصل الدراسي وذلك بعد اقرار 
النظام التعليمي أوال ثم وضع 
املناهج والكتب الدراس����ية في 
ضوء نوع النظام الذي س����يتم 
اق����راره ومن خالل هذه املناهج 
يقوم التوجي����ه العام باختيار 
طرق التدريس ومن ثم اختيار 
األدوات املساعدة وهذه مسألة 
تستغرق ما ال يقل عن 4 سنوات 
مع نهاية برنامج عمل احلكومة 
ويعد شراؤها اآلن أمرا مستغربا 
يخفي وراءه إما جهال باألمور او 
محاولة للتنفيع والتالعب في 
امليزانية املرصودة لبرنامج عمل 

احلكومة لوزارة التربية.
وأضافت املصادر ان رئيسة 
الفريق من����ى الصالل وعضوة 
الفريق نوال اخلضيري قد فوجئتا 
بهذا الشراء وأعلنتا لبقية أعضاء 
الفريق ع����دم علمهما مبا حدث 
وباألس����باب التي دعت املنسق 
الع����ام للفريق هن����اي املقهوي 

بالتصرف والقيام بالشراء.
يذكر ان هناي املقهوي رئيسة 
اللغة االجنليزية بإحدى  قسم 
الكبير ومنتدبة  مدارس مبارك 
للعمل في مكتب الوكيل املساعد 

للتعليم العام.
وأوضحت املصادر ايضا ان 
هناك نية ملنح هذه األدوات إلحدى 
مدارس األحمدي التعليمية وذلك 
حال لالشكالية حتى ان كانت هذه 
األدوات ال تناسب املناهج احلالية 
املعمول بها في الوزارة وال تصلح 

وسائل تعليمية لها.
واس����تطردت املصادر ايضا 
املناهج احلالية  اذا كان����ت  انه 
للنظام التعليمي املوحد املطّبق 
اآلن حتتاج الى مثل هذه األدوات 
فإنه لم جتر العادة على ان تخص 

مني اللوغانيد.موضي احلمود

نوال اخلضيريمني الصالل

من الثالثاء: 2011/5/31
إلى األربعاء: 2011/6/8

اختبارات الفترة الدراسية الرابعة 
للصفني الرابع واخلامس االبتدائي 

واملرحلة املتوسطة.
من األحد: 2011/6/12

إلى اخلميس: 2011/6/23
اختبار الفترة الدراسية الرابعة 

للصف الثاني عشر.

تعديل القرار رقم »1«

»التربية« لم حتسم 
ضوابط »املمتازة«

متديد جلنة تقومي إدراك الطلبة 
ملفاهيم املواطنة والوالء

الفريح يقوم بأعمال الروضان

السديراوي تستأنف عملها اليوم

باالشارة الى القرار رقم »42819« املؤرخ في 2010/6/6 بشأن 
القرار رقم »1« املتعلق مبواعيد االمتحانات واالجازات وبداية 
التسجيل في مدارس التعليم العام احلكومية واخلاصة للبنني 
والبنات للعام الدراس���ي 2011/2010. وعلى ضوء ما تدارسه 
مجلس مديري عموم املناطق التعليمية بجلسته رقم »18« 
بتاريخ 2011/1/25 بش���أن تقدمي اختبارات الفترة الدراسية 
الرابعة للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية. ونظرا ملا 
تقتضيه املصلحة العامة تقرر ما يلي: تعديل موعد اختبارات 

الفترة الدراسية الرابعة لتكون كما يلي:

لم حتسم وزارة التربية القرار النهائي بخصوص ضوابط 
ومعايير صرف األعمال املمتازة خصوصا فيما يتعلق بدرجة 
التقومي وهل تكون 94 فما فوق بحسب القرار الوزاري القدمي 

أم 90 فما فوق بحسب قرار ديوان اخلدمة املدنية.

قررت الوزيرة متديد عمل جلنة جتريب وتقومي مقاييس 
ملدى ادراك الطلبة ملفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء ملجموعة 
محددة من طالب مدارس الوزارة باملراحل التعليمية الثالث 
وري���اض االطفال في الع���ام الدراس���ي 2011/2010 حتى 15 

اجلاري.

نظرا لقيام عائشة الروضان – الوكيل املساعد للشؤون 
االدارية باجازة مرضية بتاريخ 2011/3/7 قررت السديراوي 
اوال: تكليف بدر الفريح – الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
باالضافة الى عمله القيام باعمال الوكيل للش���ؤون االدارية 

اعتبارا من 2011/3/7 وحتى عودتها للعمل.

تستأنف وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي عملها 
صباح اليوم األحد بعد انتهاء اإلجازة الدورية التي منحت 

لها األسبوع املاضي.

»الديوان« لـ »األنباء«: »التربية« 
لم تطلب عالوة سنوية للمعلمني 

الوافدين القدامى!
أفادت مصادر ل� »األنباء« في ديوان اخلدمة املدنية بأن 
وزارة التربية لم تطلب من الديوان اقرار عالوة س���نوية 
للمعلمني الوافدين القدامى الذين عينوا بعد حترير الكويت. 
وقال���ت املصادر ان الديوان ليس لديه ما مينع اقرار ذلك 
في حال طلبت الوزارة منح املعلم الوافد 10 دنانير سنوية 

كعالوة.
واستط���ردت: ان الديوان � 
بناء على طلب الوزارة � اعتم���د 
زيادة للم���هندسني الواف���دين 
مؤخ���را وب��ح���د أقصى 250 

دينارا.
وردا على سؤال هل يجوز 
اقرار العالوة السنوية للمعلمني 
الوافدين القدامى بأثر رجعي منذ 
التحرير حتى اآلن مع وضع حد 
اعلى للزي���ادة، أج��ابت املصادر 
ب��أن الديوان كجهة حكومية ال 

يست���طيع اقرار ذلك.

قرارات وزارية بمهمات رسمية

على صعيد آخر وفي إطار 
انشطة املركز اإلقليمي للتخطيط 
التربوي في الشارقة، الذي سيتم 
الثانية من  تنفيذه للمرحل���ة 
البرنام���ج التدريبي اخلليجي 
املش���ترك ح���ول التخطي���ط 
التربوي، وسيقام في الكويت 
ب� )قطاع التخطيط واملعلومات 
� إدارة التطوي���ر والتدريب(، 
قررت الوزيرة: أوال: استضافة 

كل من:
مهرة املطيوعي مديرة  املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي 
د.سليمان الكريدا محاضر من اململكة العربية السعودية

ثاني���ا: يتحمل املركز  اإلقليمي للتخطيط التربوي في 
الشارقة � اإلمارات العربية املتحدة جميع مصاريف السفر 
واإلقام���ة والوجبات في حني تتحم���ل الكويت التنقالت 

الداخلية للحاضرين.
واحلاقا بالقرار الوزاري رقم )2011/108( بشأن تشكيل 
وفد لتلبية الدعوة املرسلة من مكتب اليونسكو االقليمي 
للتربية في الدول العربية � بيروت حلضور اجتماع اخلبراء 
في مجال معايير ضمان اجلودة في التعليم األساسي في 
دمشق، ونظرا لتغير موعد االجتماع املذكور ليكون خالل 

الفترة من )3/29 � 2011/3/31(، تقرر اآلتي:
أوال: تأجيل إيفاد كل من: مرمي الوتيد الوكيل املساعد 
للبحوث التربوية واملناهج، د.سعود احلربي مدير إدارة 
تطوير املناهج، في مهمة رسمية حلضور اجتماع اخلبراء 
في مج���ال معايير ضمان اجلودة في التعليم األساس���ي 
بدمش���ق خالل الفترة من )2011/3/28 � 2011/4/1( شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: يتحمل مكتب اليونسكو تكاليف االقامة وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر.
ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.

عبدالعزيز الزبن

متعب العتيبي

Mariembondok@hotmail.comإعداد: مـريم بنـدق

الصالل واخلضيري 
أعلنتا عدم علمهما 

مبا حدث 
وباألسباب التي دعت 

هناي املقهوي 
إلى الشراء


