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طالل بن عبدالعزيز يكّرم موضي الحمود 24 فبراير لجهودها في الجامعة المفتوحة
وزيرة التربية وافقت على زيادة ميزانية طالب المنح الدراسية واعتمدت قرارات المهمات الرسمية

وزيرة التربية اعتمدت 1350 مكافأة لفريق طلبات افتتاح 
مدارس خاصة و600 دينار لتطبيق النظام الثانوي

الرفاعي يكشف لطلبة »الفنون المسرحية« تفاصيل كتابة سيرة إسماعيل فهد إسماعيل ورواية »الثوب«

مريم بندق
خاطبت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وكيلة الوزارة املساعدة 
للتعليم العام منى الوغاني لتفويض مديري 
عموم املناطق التعليمية في ممارس����ة بعض 

اختصاصات الوكيل املساعد للتعليم العام.
وجاء في خطاب الوزيرة احلمود للوغاني: 
باالشارة الى القرار الوزاري رقم 435 الصادر 
بتاريخ 2009/12/13، بش���أن تفويض الوكالء 
املساعدين في ممارس���ة بعض اختصاصات 
وزيرة التربية. وحرصا على تأكيد الالمركزية 
في التنفيذ وحتقيق املرونة وزيادة الصالحيات 
املمنوحة للمناطق التعليمية، وصوال بالتفويض 
الى املستويات الوظيفية ملديري عموم املناطق 
التعليمية. مرفق مشروع قرار بشأن تفويض 
مديري عموم املناطق التعليمية في ممارس���ة 

بعض اختصاصات الوكيل املس���اعد للتعليم 
العام.

اوال: يفوض مديرو عموم املناطق التعليمية 
كل في نطاق منطقته التعليمية في ممارسة 
االختصاصات التالي بيانها بشأن املوظفني في 
املناطق التعليمية واملدارس التابعة لها، وذلك 
وفقا لالتي: 1- التأديب: االحالة الى التحقيق 
والوقف عن العمل ملصلحة التحقيق وحفظ 
التحقيق وفقا للمادة 1/30 من املرسوم بقانون 
اخلدمة املدنية، واملواد 54 و56 و60 من املرسوم 
في شأن نظام اخلدمة املدنية. وذلك بالنسبة 
ملوظفي اجلهات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة 
مراق����ب وما في حكمها، واذا نس����ب الى اكثر 
من موظف مخالفة واح����دة او عدة مخالفات 
مرتبط����ة ببعضها ارتباط����ا ال يقبل التجزئة 
وكان بينهم من يش����غل وظيفة من الوظائف 

املستثناة انعقد االختصاص للوكيل املساعد 
للتعليم العام.

2- االذن بالتغيب اجلزئي: االذن للموظف 
بالتغيب اجلزئي بناء على طلبه، وكذلك االذن 
له بالعودة للنظام العادي وفقا الحكام املواد 
37 و38 و39 و41 م����ن ق����رار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام 

وضوابط العمل الرسمي.
ثانيا: ال يجوز تفويض املس����توى االدنى 
في ممارس����ة االختصاصات ال����واردة في هذا 

القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 
صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات 

سابقة.
رابعا: على جميع اجلهات بالوزارة العلم 

والعمل مبوجبه.

علي القبندي، بتول غلوم جاسم، 
صبيحة سلمان اخلير اهلل، حنان 
الس���عيد، محمد مهدي  ناصر 
عبدالباسط، عزت عبدالعاطي 
عبدالسالم وهنادي بدر يونس 

احلالق.
ووافقت الوزيرة على صرف 
مكاف���أة لفريق العم���ل الدائم 
لدراسة الطلبات اخلاصة بفتح 
مدارس عربية واجنبية وثنائية 

اللغة، واضافة مراحل دراسية 
إليها ونقل مقارها الى مقار اخرى 

جديدة.
الديوان  وخاطبت رئي���س 
قائلة: باالشارة الى قرار التكليف 

رواية »ظل الشمس«، كان مكرسا 
لتسليط الضوء على الظلم الواقع 
عل����ى العمالة الوافدة ممن حلموا 
ان يصبحوا اغني����اء في الكويت 
وبلدان اخلليج، وانتهى بهم املطاف 
محشورين في غرف من الصفيح. 
النقاب عن ان  الرفاعي  وكش����ف 
روايته القادمة قد تستمد مادتها 
من حياة ومعاناة الشاعر املبدع فهد 
العسكر وانه بصدد القراءة والبحث 
الى  والتجهيز لها، ورمبا حتتاج 
س����نتني للظهور، مبينا انه يقف 
بإجالل امام ش����خصية الش����اعر 
العس����كر، وانه عندما يستحضر 
الشاعر بكل تاريخه ومعاناته فإنه 
امنا يستحضر فترة مهمة وحافلة 
باالحداث من تاريخ الكويت ثقافيا 

واجتماعيا.
النقاد  الرفاعي ناصحا  وختم 
الشباب بالقراءة بنهم ألنها مفتاح 
الوعي الثقافي والنقد األساس����ي 
مش����يرا الى ان م����ا يصقل الناقد 
ويجعل����ه ناق����دا حقيقي����ا ليس 
مجرد حفظ نظريات النقد، بل ان 
يكون مهموما بالقراءة والتحصيل 
الثقافي واالطالع، وان يكون لديه 
االستعداد ألن يضحي بجوانب من 
حياته من اجل حتقيق مراده األدبي 
وزاده الثقافي. مشددا على اهمية 
ان تتوافر ل����دى املتعامل باألدب 
التس����امح واالعتداد  احاس����يس 
بالنفس والقدرة على تلمس األلم 
العام من خالل اخلاص، وان تكون 
لديه عني نافذة تقرأ ما بني السطور 

وتنفذ الى ما حتت السطح.

او فيلما سينمائيا  قصة قصيرة 
او اغنية او مسرحية، ان وظيفة 
االدب العظيمة في احلياة تتمثل في 
قدرته على جعل االنسان متوازنا 
في واقع صعب وغير متوازن في 

االساس.
وبسؤال احد طلبة قسم النقد عن 
سبب تسميته الرواية ب�»الثوب« 
رد الرفاعي: انطلقت التسمية من 
قناعتي بأن الثوب في اي مجتمع 
من املجتمعات هو واجهة وغطاء 
دال، وانه جزء ال يتجزأ من مرتديه، 
ألن املالبس تعكس قناعات مرتديها، 
موضحا جاءت التسمية مرتبطة 
بجزئية الطريق الذي سلكته في 
عالم الرواية وانطالقا من وظيفة 
العنوان كعتبة اولى مكملة للعمل 
الروائي ودالة عليه وال اقول كاشفة 

حملتواه.
وبسؤاله عن الفرق بني السيرة 
الذاتية وما كتبه من ادب يرتبط 
بشخصيته في رواية الثوب قال 
الرفاعي: ان السيرة الذاتية تكون 
عادة للعظماء واملشاهير، وتتطلب 
ان يكون املؤلف دقيقا وموضوعيا 
وموثقا لرصد االحداث والتواريخ، 
اما ما اكتبه فهو تخيل ذاتي يتجول 
فيه طالب الرفاعي باسمه احلقيقي 
كشخصية من شخوص العمل لذا 
فإن بعض افعالي وعالقاتي تخيلية 
كعالقتي بشخصية املليونير في 
رواي����ة »الثوب« ووج����ودي في 
اعمال روائية س����ابقة: هو ايضا 
الذاتية مبثوثة  جزء من سيرتي 
ضمن ثناي����ا العمل فوجودي في 

وعلى سبيل املثال، ففي رواية »سمر 
كلمات« ارتبطت بعالقة عاطفية 
مع اح����دى ش����خصيات الرواية، 
ش����خصية اختلقتها فنيا، وذلك 
بغية االجابة عن تساؤل مشروع 
حول الدوافع التي تكمن وراء خيانة 
الرجل لزوجته، وعالقات اخليانة 
خارج مؤسسة الزواج. وكان رسم 
مالمح ش����خصية »رمي« وحتديد 
خط سيرها في الرواية قد مت لي 
مبساعدة زوجتي، لكن الضغوطات 
االجتماعية واالتصاالت املتطفلة 
وغير الالئقة، التي جاءت بعد نشر 
الرواية، كانت ثقيلة ومزعجة، ومبا 
يش����ي بقدرة الفن العجيبة على 
ان يخلق واقعه الفني الس����احر، 
الذي يكون احيان����ا صادقا حتى 
ليجد القارئ صعوبة في جتاوزه، 
والنظر الي����ه بوصفه فنا وليس 

واقعا حياتيا.
وبني الروائي الرفاعي، لقد عشت 
في »الثوب« مغام����رات مختلفة 
بصحب����ة زوجت����ي وابنتي فرح 
وفادية، وكذلك الروائي اسماعيل 
الفه����د واحملامي محمد مس����اعد 
الصالح، وص����وت العقل الباطن 
متمثال بشخصية »عليان«، واعتقد 
ان الن����اس يتعلقون باالدب، ألنه 
يجعل من معايش����ة احلياة أمرا 
ممكنا. فحياة االنسان مليئة بالقلق 
واملصاعب والوجع واأللم والغربة، 
واالدب هو االكثر قدرة على تسهيل 
مأزق احلياة، عبر مختلف االجناس 
الفنية، سواء كان ذلك قصيدة شعر 
أو لوحة  تش����كيلية او رواية او 

حيث تسبب طرحه اجلريء وافكاره 
الصريحة بتفوق املرأة على الرجل 

بكثير من الصخب.
وذكر الرفاعي: نحن ننتمي الى 
مجتمعات غير متسامحة بشكل 
كاف، وليس لها تقاليد راسخة في 
قراءة االعمال الروائية. فشريحة 
كبي����رة من جمه����ور الق����راء، ال 
تقرأ الرواي����ة بوصفها عمال فنيا 
قائما بذاته، ومحكوما بش����روطه 
وضرورات����ه الفني����ة، وان هناك 
فرقا بني الواقع احلياتي والواقع 
الفني، لذا فإن من يكتب عن نفسه 
ُينظر اليه على اساس انه يقدم فنا 

فضائحيا.
ومضى يق����ول: أنتمي ملجتمع 
محافظ، ولدي زوجة وأبناء وأقارب، 
وصالت عائلية واجتماعية كثيرة، 
وبالتالي فإنني حني أكتب عن نفسي، 
فإنني أكتب عن كل هؤالء، بحكم 
انتمائي اليهم، وكم هو صعب ذلك؟ 

في العالم العربي ال نستطيع ان 
منارس ح����ق املكاش����فة والبوح 
احلميم، بالنظر الى طبيعة الرقابات 
القاس����ية والكثيرة في املجتمع، 
ولسبب بسيط يتمثل في اخلجل 
املكاشفة. وهذا  الشديد من فكرة 
االمر ميكن تفهمه حلرج االنسان 
في ان يقدم عامل����ه الداخلي دون 
رتوش وتعمية، خاصة اذا تذكرنا 
ان العالم الغربي لم يتقبل تعري 
الروائي االميركي هنري ميلر في 
رواية »مدار اجلدي«، وكانت اعمال 
اوس����كار وايلد عندما قدم رواية 
»صورة دوران جري« تقابل بضجة 
كبيرة في اجنلترا، وكذلك اعمال 
الروائي الفرنسي جوستاف فولبير 
الذي قدم شخصية مدام بوفاري 
التي تق����رر االنتحار بعد اخفاقها 
في ايجاد احلبي����ب الذي تتطلع 
اليه نفس����ها وبناء عالقة غرامية 
تتوق اليها روحها املتعطشة للحب، 

زرقاء« وثالثية »الضفاف االخرى« 
عن العراق، رواية »الشياح« عن 
لبنان، وأخيرا ثالثية »النيل يجري 
ش����ماال« عن مصر. »وبالتالي من 
حق العالم العربي ان يتعرف على 
املش����تغلني واملهمومني بالرواية 
العربي����ة، خصوصا أولئك الذين 
استطاعوا ان يكونوا مرآة ناصعة 
وجميلة وصادقة حلركة الرواية 

االبداعية«.
ثم حتدثت الرفاعي عن روايته 
اجلديدة »الثوب« وقال انه خالل 
ه����ذه الرواية، كما ف����ي روايتيه 
السابقتني »ظل الشمس« و»سمر 
كلمات«، حاول تقدمي فهمه اخلاص 
للواقع الذي يحي����ط به، متناوال 
سيرته الذاتية وأسرته وأصدقاءه 
بشكل صريح، يتقاطع مع حدث 

متخيل ضمن سياق الرواية.
معتم����دا على الص����دق الفني 
والكشف الفكري: بالرغم من اننا 

الفهد اخلاصة، ولهذا بدأ في الكتابة 
عنه منذ والدته محاوال تقدمي اجوبة 
عن تساؤالت مهمة بشأن طبيعة 
عالقة اسماعيل بوالديه، وما معنى 
ان يك����ون ابنا لرجل ضرير، وان 
يكون االخ االكب����ر، وما ذكريات 
طفولته وشبابه في البصرة، وما 
حكاية زيجات����ه االربع، وما مدى 
امس����اك الرواية به وامساكه هو 
بها، في ظل االشكالية الفنية التي 
يعاني منها، واملتمثلة في حتول 
كل قصة قصيرة يبدأ في كتابتها 
الى رواية طويلة، مش����يرا الى ان 
املضمون واحملتوى النهائي للكتاب 
كان وراء منحه التس����مية التالية 
»اس����ماعيل فهد اسماعيل.. كتابة 

احلياة وحياة الكتابة«.
وق����ال الرفاعي: م����ن املهم ان 
تكتب عن شيء حتبه وفي داخلي 
حب إلنسانية هذا الكاتب، مبينا 
ان حب����ه إلس����ماعيل ال ميكن ان 
يصيبه بالعمى االدبي، بل »يوقر 
اسماعيل االنس����ان«، مضيفا ان 
الكويتية تفتقر للتراجم  املكتبة 
بش����كل خاص، ونحن بشكل عام 
فقراء وبخالء في تقدمي عمل أدبي 
يليق بأولئك الذين قدموا حياتهم 

لكتابة ادب انساني جميل.
واستطرد الرفاعي موضحا ان 
اسماعيل الفهد الى جانب اهتمامه 
بقضاي����ا وطنه، كان ف����ي اعماله 
الروائية مهموما بالشأن العربي، 
ومن ه����ذا املنطلق كت����ب رواية 
»ملف احلادث����ة 67« عن القضية 
الفلسطينية وروايته »كانت السماء 

انطالق����ا من جدلي����ة وأهمية 
العالقة بني املؤسس����ة التعليمية 
الثقافية واملبدع، وفي محاولة جادة 
خللق فرصة لقاء بني املبدع وناقد 
املستقبل، وضمن االنشطة الثقافية 
لقسم النقد واالدب املسرحي، في 
العالي للفنون املسرحية،  املعهد 
أقيم����ت حلقة نقاش����ية نظمتها 
عضوة هيئة التدريس بقسم النقد 
س����عداء الدعاس، وأدارها رئيس 
القسم د.علي العنزي، وحاضر فيها 
الروائي طالب الرفاعي عن كتابيه 
اجلديدين »اسماعيل فهد اسماعيل.. 
حياة الكتابة وكتابة احلياة« ورواية 
»الثوب«. ولقد جاء لقاء الرفاعي 
الس����يرة  بهدف االطالع على فن 
الذاتية أو التخييل الذاتي، وشخص 
الروائي اسماعيل فهد اسماعيل، 
فضال عن مناقشة وحتليل روايته 

اجلديدة »الثوب«.
حتدث الرفاعي مشيرا الى ان 
هاجس الكتابة عن الروائي اسماعيل 
الفهد يسكنه منذ زمن طويل، وذلك 
بالدرجة االولى ألنه رائد الرواية 
الكويتية االول، وبالدرجة الثانية 
بصفته »صاحب الفضل االول في 
االخذ بيدي نحو طريق االدب، حيث 
كان والدي إماما ملسجد قريب من 
بيتنا، وكان����ت والدتي أمية، ولم 
يكن للكت����اب حضور في منزلنا، 
الفهد نحو  حتى قادني اسماعيل 

القراءة«.
ومضى الرفاعي قائال انه حاول 
ان يقدم ف����ي كتابه، اجلانب غير 
املعروف عن حياة الروائي اسماعيل 

مريم بندق
اعتمدت وزير التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
صرف املستحقات املالية العضاء 
فريق عمل متابعة تطبيق نظام 

التعليم الثانوي.
وخاطبت الوزير رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
لصرف مكافأة شهرية عن الفترة 
من 2008/8/1 وحتى 2008/11/30 
قدرها 150 دينارا لكل عضو من 

الفريق وهم:
العمر،  يسرى عبداللطيف 
ابراهيم حس���ني القطان، احمد 
س���عد املنيفي، عب���داهلل هالل 
احلربي، وليد صالح السعيد، 
وفاء صادق االس���تاذ، س���امي 
عثمان الدخيل، طيبة عبدالرزاق 
العسكر، حسني اكبر اشكناني، 
خالد يوسف االنصاري، خالد 

رقم 26291 بتاريخ 2007/4/15 
بش���أن املوضوع املش���ار اليه 
اعاله وحي���ث ان فريق العمل 
قد انتهى من االعمال املكلف بها 
خالل الفترة من 2008/10/1 حتى 
2009/6/30 وملدة 9 اشهر مبكافأ 
شهرية قدرها 150 دينارا يرجى 
التكرم بصرف املستحقات املالية 
العضاء فريق العمل وعددهم 11 

عضوا وهم:
محم���د عب���داهلل الداحس، 
عبداهلل سعود الوهيب، عبداهلل 
عل���ي البصري، راش���د طاهر 
الشمالي، خالد فرحان املرزوق، 
علي ابراهيم التميمي، عبدالعزيز 
محمد الكن���دري، صالح محمد 
العجي���ل، محمد احمد  صالح 
محمد البرع���ي، زهير ابراهيم 
املطوع ورنا سعد عبدالرحمن 

الريش.

لهذه املهمة.
ق���رارا  الوزي���رة  أص���درت 
تضمن: أوال: ايف���اد جمال حمد 
عبدالرحمن الثنيان � املوجه الفني 
األول للتربي���ة البدنية مبنطقة 
األحمدي التعليمي���ة، في مهمة 
رسمية حلضور اجتماع اللجنة 
العربي  املعاونة لالحتاد  الفنية 
في بيروت باجلمهورية اللبنانية 
إلى  الفترة من 2010/1/24  خالل 

2010/2/1م شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 

السفر واإلقامة.
ثالث���ا: على جمي���ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
اعتم���دت الوزي���رة احلمود 
قرارا وزاريا بش���أن إقامة مخيم 
السالم الثالث عشر حتت شعار 
»معا نتع���اون للتغيير« تنفيذا 
للخطة العامة والبرنامج الزمني 
لبرامج وانشطة التوجيه العام 
للزهرات واملرشدات للعام الدراسي 
2010/2009، وبالتعاون مع جمعية 

املرشدات الكويتية.
نص القرار على:

إقامة مخيم السالم السنوي 
الثالث عش���ر حتت شعار »معا 
نتع���اون للتغيي���ر« لنخبة من 
مرش���دات املناط���ق التعليمية، 
والتعليم اخلاص، ومدارس التربية 
اخلاصة من املرحلتني املتوسطة 
والثانوية � بن���ات، وذلك خالل 
الفترة م���ن 2010/1/28م، وحتى 
2010/2/3م يتخل���ل ذلك املبيت 
ملدة 6 أيام متصلة باملخيم الدائم 
للمرشدات مبقر جمعية املرشدات 

الكويتية »بنيد القار«.

الفيلكاوي، رئيس قسم التقنيات 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية، 
وخالد يوسف رئيس قسم الصيانة 
والتركيبات � إدارة التقنيات، في 
مهمة رس���مية حلضور معرض 
التدريب التقني التربوي في مدينة 
اوملبيا بلن���دن � اململكة املتحدة 
خالل الفترة م���ن 2010/1/12 إلى 

2010/1/17 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 

السفر واإلقامة.
ثالث���ا: على جمي���ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وبناء على الدعوة املقدمة من 
االحتاد العربي للتربية البدنية 
والرياضة املدرس���ية حلضور 
اجتم���اع اللجنة الفنية املعاونة 
لالحت���اد العربي الذي س���يعقد 
باجلمهوري���ة اللبناني���ة خالل 
الفترة من 25 إل���ى 2010/1/31م، 
وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
للتعليم العام بتاريخ 2009/12/17م 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

حول الشباب واملستقبل: حتديات 
القدرات، وآليات  الواقع، تعزيز 
املشاركة برعاية كل من املنظمة 
االسالمية )ايسسكو( واملنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)االلسكو( واألمانة العامة الحتاد 
املغرب العربي خالل الفترة من 14 � 
2010/1/16 وبناء على موافقة وكيل 
وزارة التربية بتاريخ 2010/1/4 
واعتمادنا له���ذه املهمة على أن 
الس���فر  الكويت نفقات  تتحمل 

واإلقامة.
املقدمة  الدع���وة  وبناء على 
م���ن امللحق الثقافي بالس���فارة 
البريطاني���ة بالكويت حلضور 
معرض التدريب التقني والتربوي 
لع���ام 2010 خالل الفت���رة 13 � 
2010/16 في أوملبيا بلندن وبناء 
على ترش���يح الوكيل املس���اعد 
للتنمية التربوية وموافقة وكيل 
وزارة التربية بتاريخ 2010/1/4 

واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت الوزيرة:

أواًل: تكليف كل من جاس���م 

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان صاحب 
امللكي األمير طالل بن  الس���مو 
عبدالعزيز وجه دعوة الى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حلضور احتفال 
افتت���اح مبنى جدي���د للجامعة 
العربية املفتوحة في االردن وذلك 

يوم 24 فبراير.
وقال���ت مص���ادر مطلعة ان 
صاحب السمو امللكي األمير طالل 
الوزيرة  بن عبدالعزيز سيكرم 
احلمود خالل االحتفال للجهود 
التي قدمتها اثناء توليها مديرة 
اجلامع���ة العربية املفتوحة في 
الكويت وعلمت »األنباء« ايضا 
ان الوزيرة احلمود وافقت على 
زيادة امليزانية املخصصة لطالب 

املنح الدراسية في الوزارة.
وقال���ت مص���ادر تربوية ل� 
»األنب���اء« ان الوزي���رة وافقت 
على زيادة معقولة في حدود ما 
تس���مح به امليزانية املخصصة 
الدراسية والطاقة  لطالب املنح 
االستيعابية للسكنات الداخلية 
للطالب املرش���حني من قبل كل 
م���ن وزارة االوقاف والش���ؤون 
االس���المية والهيئ���ة اخليرية 

االسالمية العاملية.
وهذا ووافقت وزيرة التربية 
على ايفاد وكيل الوزارة املساعد 
لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
للمشاركة في الندوة الدولية حول 
الشباب واملستقبل خالل الفترة من 
13 اجلاري الى 17 منه وذلك تلبية 
للدعوة املقدمة من وزارة الشباب 
البدنية باجلمهورية  والرياضة 
التونسية حلضور الندوة الدولية 

خاطبت رئيس »الخدمة المدنية« إلقرار الصرف للفريقين

أعلن خالل األنشطة الثقافية لقسم النقد واألدب المسرحي في المعهد أنه يستعد لكتابة عمل روائي جديد عن الشاعر فهد العسكر

منى الصالل

عبداهلل احلربي

إسماعيل فهد إسماعيل

يسرى العمر د. موضي احلمود

محمد الداحس

طالب الرفاعي

طلق الهيم

عبداهلل البصري

د.علي العنزي

منى اللوغاني األمير طالل بن عبدالعزيز

الحمود: تفويض مديري عموم المناطق في ممارسة 
بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام

الريان.
ج � مدارس مدينة جابر األحمد 
مبنطقة اجلهراء التعليمية وعددها 
)11( مدرسة وذلك في حالة إشغال 

املباني السكنية في تلك املنطقة.
2 � خطة قطاعكم بشأن املدارس 
اجلديدة التي سيتم تسلمها خالل 
العام الدراسي احلالي 2010/2009 
وهي على النحو التالي: متوسطة 
بنني، روضة أطفال، ابتدائي � بنات، 
ثانوي بنات، متوسطة بنات، الرشيد 

ابتدائية بنني.

� بنات، احمد الياسني االبتدائية � 
بنات، ثانوية سعاد بنت سلمة.

أ � مدارس مدينة جابر األحمد 
مبنطقة اجلهراء التعليمية: روضة 
أطفال، ابتدائية بنني، متوس���طة 
بنني، ثانوية بنني، ثانوية بنات، 
روضة أطف���ال )1(، روضة أطفال 
)2(، ابتدائية بنني، ابتدائية بنات، 

متوسطة بنني، متوسطة بنات.
ب � مدارس منطقتي الفروانية 
التعليميتني: روضة  والعاصم���ة 
الت���وت، روضة اخلبارى، روضة 

مريم بندق
طلب���ت وكيلة الوزارة متاضر 
الوكيل املساعد  الس���ديراوي من 
للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
مخاطبة جهة االختصاص لسرعة 
اس���تعجال إزالة منطقة السكراب 
لقربها من مبنى مدرس���ة س���عاد 
بنت سلمة الثانوية للبنات واملقرر 
افتتاحها العام الدراسي املقبل. يأتي 
ذلك تنفيذا لتوصيات اجتماع جلنة 
التخطي���ط ومتابعة االس���تعداد 
للعامني الدراس���يني )2011/2010 � 
2012/2011( وما تضمنه االجتماع من 
بنود تخص قطاع املنشآت التربوية 
بشأن االستعداد املبكر لتنظيم العام 
الدراسي القادم 2011/2010 ورغبة 
منا للوقوف على ما سيتم اتخاذه 
من إجراءات.  وخاطبت السديراوي 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
بأسماء املدارس اجلديدة التي سيتم 
افتتاحها للعامني الدراسيني احلالي 
2010/2009، واملقبل 2011/2010 إلعداد 
التعليمية  الك���وادر  خطة توفير 

املطلوبة واملدارس اجلديدة هي: 
1 � م���دارس منطق���ة اجلهراء 
التعليمية: روضة املرجان، روضة 
الفل، سارة صالح راشد التوحيد 

محمد الصايغ متاضر السديراوي

36 مدرسة جديدة في الجهراء والفروانية والعاصمة
السديراوي تطالب باستعجال إزالة منطقة السكراب لقربها من مدرسة ثانوية بنات


