
الجمعة 17 يوليو 2009   7محليات
يبحث تدوير مديري ومديرات المدارس الخاصة وحظر نقل أو ندب الموظفين اإلداريين الجدد

»وكالء التربية« ينظر في طلب إلحاق أبناء األئمة والمؤذنين بالمعاهد الدينية
الوتيد تستعرض التقرير النهائي لمدارس الفائقين والبت في نقل منطقة حولي لـ »هدى شعراوي«

استمرار مس����يرة العمل الدعوي 
والشرعي في الدولة.

وتستعرض رئيسة جلنة مدارس 
الفائقني الوكيلة املساعدة للبحوث 
واملناهج الدراس����ية مرمي الوتيد 
اللجنة  النهائ����ي ألعمال  التقرير 
والذي يتضمن الدراسات وتقارير 
اللجان السابقة اخلاصة مبدارس 
الفائقني ودليل توضيح االهداف 
العامة والتعري����ف بها والالئحة 
اخلاصة لتقومي االمتحانات وتصور 
اخلطة الدراس����ية واسس اختيار 
القبول  املعلمني والطلبة وشرط 
وتصورات عن املقررات االثرائية 
التي س����تدرس بجان����ب مفردات 
املرحلة الثانوية وشروط املباني 

املدرسية اخلاصة بالفائقني.
هذا ويناقش املجلس مقترحا 
بتأجيل تنفيذ مراقبات الصيانة الى 
املناطق التعليمية املقدم من وكيلة 
التعليم العام باالنابة منى اللوغاني 
والذي سبق ان نشرته »األنباء« 
في 25 يونيو املاضي واملتضمن 

اعداد مش����روع قرار وزاري بنقل 
مراقبات الصيانة نشر في »األنباء« 

بتاريخ 12 اجلاري.
وبحسب جدول االعمال، يصدر 
املجلس قرارا بحظر نقل او ندب 
املوظفني حديثي التعيني من غير 
اعضاء الهيئة التعليمية، اضافة الى 
مناقشة الوثيقة االساسية اجلديدة 
للمرحلتني املتوسطة والثانوية 
لتطبيقها في املعهد الديني بجانب 
نقل دي����وان ع����ام منطقة حولي 
التعليمية الى مبنى مدرسة هدى 

شعراوي.
يذكر ان الوزيرة احلمود كلفت 
الوكيلني املس����اعدين للتخطيط 
الروضان  واملعلوم����ات عائش����ة 
واملنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
بتنفيذ متطلبات نقل مقر منطقة 
حول����ي الى مبنى مدرس����ة هدى 

شعراوي.
ويبحث املجلس كذلك تعيني 
مديرين مساعدين وتدوير مديري 

ومديرات املدارس اخلاصة.

مبراقبات الصيانة ال ميكن املجازفة 
بنقل عملية االش����راف عليها من 
جهة الى جهة اخرى حفاظا على 
مجريات عمليات االستعداد للعام 

الدراسي اجلديد.
يذك����ر ان اللوغان����ي رفع����ت 
املقترح بناء على مناقشات متت 
في مجلس مديري عموم املناطق 
الوقت نفسه مت  التعليمية، وفي 

التعليمية  املناطق  عدم جهوزية 
الستيعاب هذه املراقبات في الوقت 
الراهن من ناحية الهيكلة التنظيمية 
الفنية وتزامن تباحث  والناحية 
تنفيذ قرار النقل مع الدراس����ات 
اجلارية حاليا بشأن اعادة تنظيم 
الهي����اكل االداري����ة والتنظيمية 
للمناطق التعليمية، فضال عن ان 
املهام اجلارية حاليا واملناط تنفيذها 

مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
اجتم����اع مجل����س وكالء التربية 
بحضور وكيل����ة الوزارة متاضر 

السديراوي االحد املقبل.
ويبحث املجلس طلبا مقدما من 
النوعي  الوكيل املساعد للتعليم 
محمد الكندري باستثناء ابناء االئمة 

واملؤذنني لدخول املعهد الديني.
وجاء في خطاب الكندري بناء 
على كت����اب وكيل وزارة االوقاف 
مطل����ق الق����راوي التال����ي نصه: 
تش����جيعا على استمرارية العمل 
الدعوي ونشره بني ابناء الوطن، 
وحيث ان الدراس����ة الشرعية في 
بيئة جتمع بني اآلباء واالبناء تكون 
اكثر فاعلية وابداعا وطموحا في 
مج����ال الدعوة ال����ى اهلل، يرجى 
التك����رم باملوافقة على اس����تثناء 
ابناء االئمة واملؤذنني من ش����رط 
اجلنسية لاللتحاق باملعاهد الدينية 
وذلك مساهمة وتشجيعا منكم في 

جدول أعمال »وكالء التربية« األحد

قرارات إعفاء وضم مكلفات باألندية المسائية

� يناقش املجلس التقرير النهائي العمال جلنة 
تنفيذ محاور انشاء مدرسة الفائقني.

� مقترح بتأجيل تنفيذ نقل مراقبات الصيانة 
الى املناطق التعليمية.

� حظر نقل او ندب املوظفني حديثي التعيني 
من غير اعضاء الهيئة التعليمية.

� الوثيقة االساسية اجلديدة للمرحلة املتوسطة 

والثانوية لتطبيقها في املعاهد الدينية.
� اس���تثناء ابناء االئم���ة واملؤذنني لدخول 

املعهد الديني.
� تعيني مدراء مس���اعدين وتدوير مديري 

املدارس العربية اخلاصة.
� نقل ديوان منطقة حولي الى مبنى مدرسة 

هدى شعراوي.

اصدر الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج قرارا بشأن اعفاء وضم املكلفات 

للعمل بأندية الطفل الصيفية.
إعفاء كل من التالية اسماؤهن:

مزنة ثامر عواد الشمري
صباح زاهي شالل

هال حمود عبدالفتاح عيسى
حصة عبدالوهاب سالم الرشود

رابية حسني علي تقي
هدى محمد بوغيث

عيدة بداح طماح املطيري
وضم كل من التالية اسماؤهن:

نعيمة عوض حيدر حسني
هناء سعيد عبداملنعم موسى

نهى عبدالغني بكر قاسم
فايزة احمد محمد الفخراني

متاضر السديراوي

الزبيدي عاد بكميات قليلة )محمد ماهر(جانب من املزاد في سوق السمك

د.موضي احلمود

منى نسيبةبدر اخليال

الزبيدي عاد إلى سوق السمك بكميات قليلة رفعت أسعاره إلى 6.5 دنانير للكيلو

حمد العنزي
شهد سوق السمك امس بعد قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية السماح بصيد س���مك الزبيدي احمللي دخول 
كميات ليست بالكبيرة نظرا ألن أغلب سفن الصيد لم تصل الى 
السواحل الكويتية لتنزيل حمولتها من األسماك والسبب يعود 
ألن هذا اليوم هو األول بفترة السماح، اال ان الكميات التي جاءت 
للسوق تعتبر متوسطة الى حد ما وهذا ما أوضحه أغلب البائعني 
والصيادين الذي���ن أكدوا ان اليومني القادمني فإن كمية الزبيدي 

ستزداد اكثر من اليوم االول.

الزبيدي بعد طول انتظار

»األنباء« كانت حاضرة في سوق السمك ورصدت حركات البيع 
والشراء ومدى نسبة اإلقبال على شراء سمك الزبيدي بعد طول 

انتظار نتيجة منع صيده في الفترة السابقة التي امتدت خمسة 
واربعني يوما من 6/1 الى 2009/7/15 وكانت لنا هذه اللقاءات:

في البداي���ة وأثناء جتولنا داخل اروقة الس���وق وجدنا احد 
الباعة مشغوال ببيع كمية السمك التي لديه ولسان حاله يقول: 
»جم اقول يا ولد الزبيدي الكويتي ال يطوفك« اقتربنا منه وعرف 
بنفسه قائال انه يدعى محمد عبدالسالم وسألناه عن حركة البيع 
والش���راء وكميات السمك الزبيدي احمللي التي بحوزته فقال ان 
حركة البيع والش���راء تعتبر متوسطة احلجم نظرا ألن كميات 
الزبيدي التي نزلت الى الس���وق ليست بالكبيرة والسبب يعود 
ألن اغلب س���فن الصيد لم تصل بعد، مؤك���دا انه خالل اليومني 
املقبلني فإن كمية الزبيدي ستزداد بالسوق تدريجيا الى ان نصل 

للكميات املتزايدة.
من جانبه قال حبيب اهلل ان اسعار سمك الزبيدي بدأت تنخفض 

تدريجيا منذ بداية بيعه بعد فترة السماح حيث وصل سعر الكيلو 
منه 6.5 دنانير في حني الكود من 60 � 65 دينارا، بينما اس���عار 
األسماك األخرى مثل الشعم: سعر الكيلو 3.5 دنانير والكود منه 
30 دينارا، النويبي: سعر الكيلو 3 دنانير والكود منه 30 دينارا، 

البالول والهامور: سعر الكيلو منهما 3 دنانير.

مراقبة الباعة والتجار

ب���دوره قال احد املواطنني ان االس���عار التزال على اوضاعها 
اال انه���ا نزلت قلي���ال، مطالبا اجلهات الرقابية بس���رعة التدخل 
ومراقبة الباعة والتجار وذلك خلفض االس���عار وعدم التالعب 
بها، مبينا ان كميات الزبيدي احلالية التي نزلت للسوق ليست 
كافية لطلبات املستهلكني، ما زاد الطلب على العرض وبالت�الي 

زادت األسعار.

أسعار سمك الزبيدي المحلي واألسماك األخرى
سعر الكود بالدينارسعر الكيلو بالدينارالنوع

60 � 6.50065الزبيدي
3.50030الشعم

330النويبي
�3البالول � الهامور

-2.500احلمراء
318النقرور
215املزلقان

اتحاد الطلبة فرع أميركا ينّظم ورشة عمل بالتعاون مع البنك 20 الجاريثّمن خطوة توظيف الخريجين »البدون« بمهنة التدريس بالمدارس الحكومية

الخيال: أكثر من 1000 من الخريجين 
البدون سيسدون حاجة المدارس 

نسيبة: بحث الوضع االقتصادي 
ودور »الوطني« في اجتياز األزمة المالية

لتزويد املدارس، مشيرا الى ان 
اآلمال كبيرة على وزيرة التربية 
ان تبدأ مرحلة جديدة ستسجل 
لها بتاريخها في انعاش امللف 

التربوي.
وطالب اخليال ادارة اجلامعة 
العربي���ة املفتوحة بفتح خط 
التربية  مباش���ر مع وزي���رة 
العال���ي د.موضي  والتعلي���م 
احلمود وذلك من اجل مساعدتها 
وتزويده���ا بجميع املعلومات 
الالزم���ة ع���ن اع���داد الطالب 
اخلريج���ني وتخصصاته���م 
ليتس���نى للوزارة املضي وفق 
آلية جيدة في اجناز وتسريع 
ه���ذه اخلطوة ليكون���وا ابناء 
هذه الفئة ضم���ن طاقم هيئة 
التدريس بالفصل الدراسي املقبل 
ليثبتوا جدارتهم كمدرسني اكفاء 
يس���تطيعون النهوض مبهنة 
التدريس بوزارة التربية، الفتا 
الى انه بعد ان اعطت احلكومة 
ضوءا اخضر للوزيرة احلمود 
اث���ر احتياج���ات وزارة  على 
التربية نأم���ل ان يحذو باقي 
ال���وزراء حذوها إلنهاء معاناة 
جيل يستحق املزيد من اتخاذ 
الوطنية واإلنسانية  القرارات 

ذات الصلة.

املجاالت، وأهم ج����زء ان الطالب 
س����تكون له فرص����ة التعامل مع 
الفعاليات االقتصادية فمثال  هذه 
سيحصل الطلبة على فرصة مقابلة 
ومحاورة هؤالء القياديني. وقالت 
نسيبة ان احتاد أميركا ال ينتهي 
دوره فقط في سنوات الدراسة ولكن 
االحتاد يحاول توفير فرص عمل 
للطالب وهذا ما س����يقام بالدورة 
فبن����ك الكوي����ت الوطني يصنف 
حالي����ا كأفضل بنك في الش����رق 
األوس����ط وأيضا انضم إلى قائمة 
أكثر 50 بنكا آمنا في العالم، فكيف 
استطاع البنك احتالل مركزه احلالي 
بني بنوك العالم هذا ما س����يبينه 
مسؤولو البنك في ورشة العمل. 
كما س����يتمكن الطلبة من السؤال 
عن كيفية االنضمام إلى البنك بعد 
التخرج واالنخراط في هذا املجال 
وسيكون هناك من يتسلم طلبات 
العمل في البنك ملن يريد التقدمي 

للعمل فيه.
كم����ا أك����دت نس����يبة ان باب 
التسجيل مفتوح لكل طلبة أميركا 
الراغب����ني في املش����اركة في هذه 
الورشة عن طريق موقع االحتاد 
www.nuks.org يحث االحتاد الطلبة 
على حضور ورش����ة العمل هذه 

ألهميتها والكتساب اخلبرة.

يص���ل عددهم فوق 450 طالبا 
وطالبة وهم يتخصصون في 
برامج الرياضيات واالجتماعيات 
واللغة العربية وهي ما حتتاجه 
مدارس البالد، فضال عن االجمالي 
العام لعدد الطالب اخلريجني من 
ه���ذه الفئة في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وباقي اجلامعات املعترف بها 
واملعتمدة يص���ل الى اكثر من 
1000 طالب وطالبة وميكن ان 
يس���دوا النق���ص املوجود في 
تعاق���دات وزارة التربية كون 
ان الوزارة تستعد من اآلن جللب 
مدرسني من اخلارج وفق خطتها 

الكويت الوطني، كما س����يناقش 
فيها الوض����ع االقتصادي احلالي 
في الكويت ودور البنك األساسي 
والقيادي في اجتياز الكويت لهذه 
األزمة وكي����ف من املمكن التغلب 
على ه����ذه األزمة وباألخص كيف 
استطاع بنك الكويت الوطني تعدي 
هذه األزمة كونه اقل املتضررين 

منها في العام املاضي.
وسيتكلم كبار مسؤولي البنك 
عن جتاربه����م اخلاصة في البنك 
وكيف كانت بدايتهم فيه ومسيرتهم 
معه ورحل����ة جناحهم فيه ودور 
دراس����تهم في وصولهم إلى هذه 
الدراسة في هذه  املراحل وأهمية 

آالء خليفة
ثمن رئيس هيئة التأسيس 
للقائمة املس���تقلة باجلامعة 
املفتوحة بدر اخليال  العربية 
ما جاء على لسان وزيرة التربية 
والتعلي���م العال���ي د.موضي 
احلم���ود وذل���ك باألخذ بعني 
االعتب���ار توظي���ف ابناء فئة 
البدون حملة الشهادات اجلامعية 
التدريس  ليعملوا في مهن���ة 
بوزارة التربية وتزويد مدارس 
البالد احلكومية ليشكلوا طاقم 
التدريس املثالي لتعليم الطالب 
بشتى املراحل التعليمية مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان ما اعلنت 
عن���ه احلمود يعتبر من وحي 
احتكاكها املباشر معهم كطالب 
املفتوحة  لديها في اجلامع���ة 
السابقة  كونها كانت مديرتها 
مما شكل درايتها الكاملة عنهم 
وذلك ألنهم األجدر بحمل أمانة 
التدريس كونهم من ابناء هذا 

الوطن.
وقال اخلي���ال في تصريح 
الط���الب من فئة  ان  صحافي 
البدون اخلريجني في اجلامعة 
العربية املفتوح���ة منذ العام 
2007 الفصل االول حملة شهادة 
البكالوريوس في برنامج التربية 

العالقات  صرحت مس����ؤولة 
العام����ة واإلع����الم ف����ي االحتاد 
الوطن����ي لطلب����ة الكوي����ت فرع 
الواليات املتحدة األميركية منى 
نس����يبة، بإقامة االحتاد ورش����ة 
عمل اقتصادية بالتعاون مع بنك 
الكويت الوطني االثنني 20 اجلاري 
في الساعة السادسة مساء في مقر 
البنك الوطني الرئيسي في منطقة 
شرق، وقالت ان هذه الورشة متاحة 
فقط لطلبة الكويت الدارسني في 
الواليات املتحدة األميركية. وأكدت 
نسيبة انه واجب على االحتاد ان 
يقدم مثل ه����ذه اخلدمات لطلبة 
أميركا في الصيف حيث ان كثيرا 
منهم يرجعون من الواليات املتحدة 
في هذه الفترة. وذكرت نس����يبة 
ان ال����دورة تهدف إلى اس����تفادة 
طلبة أميركا من الذين عملوا من 
قبلهم وأيضا من كبار الشخصيات 
االقتصادية ف����ي البنك الوطني، 
وسيحاضر في هذه الورشة بعض 
الكويت  كبار املسؤولني في بنك 
الوطني مثل إبراهيم دبدوب وعصام 
الصقر وشيخة البحر وعادل املاجد، 
وأكدت نس����يبة ان ممثلي البنك 
سيناقش����ون في ورش����ة العمل 
التخصصات املطلوبة في الكويت 
حاليا وخصوصا املطلوبة في بنك 

»التطبيقي«: تجديد ندب 8 موظفين 

»التعليم العالي«: فتح باب التسجيل
للدراسات العليا في جامعات مصر

محمد هالل الخالدي
أص���در مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق���وب الرفاعي عددا من القرارات منها جتديد تكليف محمد 
فهد احلمدان رئيسا لقس���م الشبكات الكهربائية باملعهد العالي 
للطاق���ة وملدة عام، وكذلك جتديد ندب بعض املناصب كالتالي: 
د.عطية جدعان الشمري � مدير ادارة شؤون العاملني � ملدة سنة، 
سعاد احمد الرومي � مدير مكتب قبول وتسجيل املتدربني � ملدة 
سنة، بدرية عبداهلل العوضي � مدير ادارة التخطيط واملتابعة � 
ملدة سنة، د.يعقوب فهد العبيد � مدير املكتب الفني للمدير العام 
� ملدة سنة، خالد ابراهيم الدريعي � مدير مركز تطوير البرامج 
واملناهج � ملدة س���نة، احمد عيسى اجلاركي � مدير مكتب املدير 
العام وخدمة املواطن � ملدة س���نة، انور صالح الشرهان � مدير 
مكتب العالقات العامة واإلعالم � ملدة سنتني، جنم عبداهلل الرومي 

� مساعد مدير مكتب العالقات العامة واإلعالم � ملدة سنتني.

اعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل للراغبني في 
مواصلة دراستهم العليا في اجلامعات للحصول على درجة املاجستير 
من اجلامعات احلكومي����ة املعتمدة بجمهورية مصر العربية للعام 
اجلامعي 2010/2009 على نفقتهم اخلاصة. وذلك للفئات التالية: الطلبة 
اخلاصني غير املوظف����ني، املوظفني بالهيئات احلكومية والقطاعات 
اخلاصة غير التابعة لديوان اخلدمة املدنية، منتسبي وزارة الداخلية 

من العسكريني مع احلصول على موافقة جهة العمل.
كما اعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ان على الطلبة 
الراغبني في التسجيل ببعثات الوزارة للعام الدراسي 2010/2009، 
تقدمي نسخة طبق االصل من الشهادة الثانوية العامة مصدقة، مع 
ضرورة تواجد ولي االمر )األب( وفي حال عدم وجوده ألي س����بب 
من االسباب يشترط حضور من لديه وكالة عامة رسمية صادرة من 
وزارة العدل، او حكم محكمة بالوصاية على الطالب، علما بأن مدة 
التسجيل خلطة البعثات للوزارة ستكون حتى تاريخ 21 اجلاري.


