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مقابالت المرشحين لمنصبي مديري عموم الجهراء والعاصمة لن تتم قبل شهر واإلعالن الجديد يفتح الباب لدخول منافسين جدد تنطبق عليهم الشروط

 مرمي بندق
4 قضايا رئيسية تستحوذ 
على بؤرة اهتمام وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مع بداية العام الدراسي 

اجلديد 2011/2010.
القضية األولى التي فرضتها 
األحداث األخيرة استوجبت ان 
يكون جوه���ر خطاب الوزيرة 
الى املدارس مع بداية  احلمود 
دوام الطلب���ة � الذي يدش���نه 
صباح اليوم تالميذ الصف األول 
االبتدائي � دعوة املعلمني ومديري 
اإلدارات املدرس���ية واملوجهني 
ولكل من ل���ه صلة بالعمل في 
املدارس ال���ى تكثيف إجراءات 
التوعية والتوجيه واإلرش���اد 
مع اتخاذ أقصى درجات احليطة 
واحلذر واليقظة حلماية أبنائنا 
من سحابة الطائفية التي متر 
بها الكويت هذه األيام، وضبط 
األوضاع والوقوف بحزم أمام 
اي محاوالت يشتم منها رائحة 
الطائفية او القبلية او املذهبية 
للحفاظ على نسيجنا االجتماعي 
املترابط وإحياء كويت األمس 
أبنائها  القريب حي���ث تكاتف 

وتعاضدهم وترابطهم.
وفي ذلك كش���فت مصادر 
الوزارة  ان  تربوية مس���ؤولة 
ستبدأ بالتعليمات التي تستند 
الى التوجيه والتوعية ولكن لن 
تتهاون مع اي محاولة لإلخالل 
به���ذه التعليمات، حفاظا على 
أبنائنا الطلبة والنأي بهم عن 
أي اختالف او خالفات وهي في 
ذلك لن تتردد في إبعاد املخالفني 
عن العمل في املدارس انطالقا من 
هدفنا جميعا وهو احلفاظ على 
أمن واستقرار الكويت وتدعيم 

أواصر الوحدة الوطنية. 
القضية الثانية التي وضعتها 
الوزيرة بعني االعتبار دعوة جمعية 
املعلمني الى تنظيم جتمع احتجاجي 
يوم الثالثاء املوافق 5 أكتوبر املقبل 
امام وزارة التربية مبنطقة الشويخ 
للتأكيد على موقفها الرافض إلطالة 
اليوم الدراس����ي 25 دقيقة ليوم 
الثالثاء ملمارسة االنشطة الطالبية 
التي تعمل على دعم وتعزيز القيم 
التربوية والوطنية والسلوكيات 
االيجابي����ة احلمي����دة في نفوس 

الطلبة.

يذكر ان الوزارة حددت هذا 
التاريخ لتوقيت بدء خطة الوزارة 

ملمارسة هذه االنشطة.
وفي هذا الشأن قللت الوزارة 
من احتماالت جناح هذا التجمع 
االحتجاجي بالنظر الى الهدف 
الوزارة  الذي حترص  السامي 
عل���ى حتقيقه وليس أدل على 
النظ���رة الصائب���ة وراء هذا 
القرار ما منر به اآلن ويحتاج 
منا جميعا الى تضافر اجلهود 
لنكون بجانب أبنائنا الطلبة من 
خالل احلوار والنقاش واالنفتاح 
على رؤاه���م ووجهات نظرهم 
وتصحيح اخلاطئ منها ودعم 
الصحيح الى جانب ان الطلبة 
انفسهم يقبلون بكل ارتياح على 
التي تخفف  ممارسة االنشطة 
كثي���را من االجه���اد بعد يوم 
دراس���ي طويل وسيتم اصدار 
النش���رة التفصيلية لذلك بعد 
العرض على مجلس الوكالء في 

اول اجتماع تدعو الوزيرة.
ودع���ت مص���ادر تربوية 
عليمة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي الى تفعيل ادوار 
االندية املدرسية املسائية في 
هذا التوقيت احلرج، مش���يرة 
الى انه حت���ى اآلن – وبالرغم 
من اننا على بعد ايام بسيطة 
من ب���دء دوام الطلبة – لم يتم 
االعالن عن اسماء املدارس التي 
ستكون مقار االندية املسائية 
املدرسية للعام الدراسي اجلديد 

.2011/2010
وفوجئ مديرو عموم املناطق 
التعليمية في 15 اجلاري بارسال 
كتب لهم بعنوان »هام وعاجل 
جدا« لترش���يح عدد 6 مدارس 

دراس����ة متأنية لقضية االندية 
التي خصصت لها  املدرس����ية 
احلكومة مليونا و270 ألف دينار 
تذهب الى جل����ان وفرق عمل، 
والطالب آخر من ينظر له بعني 
االهتمام بالرغم من انه املفترض 

ان يكون بؤرة االهتمام.

وزادت املصادر قائلة دعونا 
نكن منصفني فلرمبا احتجاج 
جمعي���ة املعلم���ني صواب في 
جزء منه مس���تدركة أن وزارة 
التربية إذا أحس���نت استغالل 
األندية املدرس���ية املس���ائية 
لتحقيق االهداف التي استحدثت 

من اجلها لم تكن هناك حاجة 
الى الزيادة الفعلية في الدوام 
املدرسي ملدة 25 دقيقة اسبوعيا 
انها تنفذ في نهاية  خصوصا 
يوم دراسي يكون الطالب مجهدا 
وغير مستعد للبقاء في املدرسة 
ملزيد من الوقت وال ننسى انه 
فوق االجهاد فإن الطالب يكون 
جائعا وهذا في حد ذاته يحول 

دون االستفادة احلقيقية.
أما القضية الثالثة � فكما هو 
معروف � اختيار مديري عموم 
منطقتي اجله���راء والعاصمة 
واجلديد في ذلك ان اعالن الوزارة 
لفتح باب تقدمي الطلبات للذين 
تنطبق عليهم الشروط سيمكن 
مرش���حني جددا من االنضمام 
السابقني  الى قائمة املرشحني 

النطباق الشروط عليهم.
وحول الشروط الواردة في 
اإلعالن اشارت املصادر الى انها 

لن تتغير عن الشروط السابقة 
حيث تلتزم الوزارة في ذلك مبا 
يصدر عن ديوان اخلدمة املدنية 
مستدركة وان كانت تستطيع 
الوزارة اضافة بعض البنود الى 
املعايير احلالية ولكن سيكون 

ذلك في اضيق احلدود.
وأضافت ان تقدمي الطلبات 
كما هو معروف ايضا يستمر 
15 يوما يعقبها مدة مماثلة لفرز 
الطلبات الستبعاد غير املطابقني 
للش���روط على ان يتم حتديد 
موعد املقابالت بعد شهر واعربت 
مصادر مسؤولة عن االمل في اال 
تتأخر مقابالت ونتائج مديري 
العموم الى النصف الثاني من 

العام الدراسي.
نتطرق الى القضية الرابعة 
التي تس���تحوذ عل���ى اهتمام 
الوزيرة احلمود وهي متابعة 
نواقص العام الدراسي اجلديد 
والعمل على س���د احتياجات 
املدارس الطارئ���ة التي تظهر 

عادة بع���د دوام الطلبة والتي 
كان���ت تأتي دائما على س���لم 
األولويات ل���وال بروز قضايا 
طارئة اخرى ومع ذلك بحسب 
وعود املسؤولني فالوزيرة دائما 
تعطيه���ا أولوي���ة مهما كانت 
القضاي���ا االخرى حرصا على 
ضمان عام دراسي ناجح تتوافر 
له كل املقوم���ات املطلوبة من 
كوادر بشرية وإدارية وجتهيزات 
وكتب دراسية وعيادات مدرسية 
ووجبات تغذية تصرف ألول 
مرة لتالميذ املرحلة االبتدائية 
ال���وزارة منذ  بعد ان عممتها 
سنوات ليس���ت بالقليلة على 
اطفال مدارس الرياض وطلبة 
م���دارس اصحاب االحتياجات 
اخلاصة وينتظر من الوزيرة ان 
حترك موضوع كاميرات املراقبة 
في املدارس حفاظا على انضباط 
اجلميع طلبة وعاملني وتوفيرا 
ملتطلبات االمن وحماية للطلبة 

خصوصا الصغار منهم.

دعوة »المعلمين« إلى االحتجاج 5 أكتوبر تحتم على الوزيرة إعادة النظر في »األندية المدرسية« المخصص لها 1.270 مليون دينار فحتى اآلن لم يتم تحديد المقار لها بعد إغالقها طوال شهر رمضان

دعيج الدعيج خالد الرشيد رضا اخلياط عايض السهلي د.موضي احلمود

د.لطيفة الكندريمنى اللوغانيد.حسن اإلبراهيم

حتت عنوان مهم وعاجل ج��دا خاطب الدعيج مديري املناطق لتحديد مقار االندية للعام 
الدراسي 2011/2010 وذلك في 15 سبتمبر قبيل دوام الطلبة بأيام وبعد اغالق االندية طوال 
ش��هر على الرغم من اعتماد مليون و270 ألف دين��ار تذهب اغلبها للجان وفرق العمل.

ترقيات وتكليفات في »التربية«
 مريم بندق

اعتمدت الوزيرة احلمود قرارا جاء فيه:
اوال: متدي��د ندب انور العنج��ري مراقب 
� مراقب��ة التعليم الثان��وي � منطقة العاصمة 
التعليمية للعمل بوظيفة مدير ادارة الش��ؤون 
التعليمي��ة مبنطقة الفروانية التعليمية اعتبارا 

من 2010/7/19 حتى 2010/8/25.
ثاني��ا: نقل املذكورة اع��اله للعمل بوظيفة 
مدير ادارة للشؤون التعليمية مبنطقة الفروانية 

التعليمية اعتبارا من 2010/8/26.
واستندت الوزيرة في قرارها الى االطالع 
على املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن 

اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، واملرس��وم 
الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام اخلدمة املدنية 
وتعديالته، وق��رار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
2006/206، وباالشارة الى القرار الوزاري رقم 
270 بتاريخ 2009/7/19، واعتماد مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية بتاريخ 2010/7/24، واعتماد 
الوكيل املساعد للتعليم العام بتاريخ 2010/8/8، 
واعتماد مراقب شؤون التوظيف بديوان اخلدمة 

املدنية بتاريخ 2009/8/18.
وأص��درت وكيلة القطاع االداري عائش��ة 

الروضان قرارا نص على:
اوال: ندب منس��ق اداري معامالت يوسف 

حاجيه � مكتب الوزير � للعمل بوظيفة رئيس 
قس��م متابعة الشؤون االدارية بادارة الشؤون 

التعليمية واالدارية مبكتب وزير التربية.
ثانيا: يس��ري ه��ذا الق��رار اعتب��ارا من 

تاريخه.
واس��تندت الروضان الى املرسوم الصادر 
ف��ي 1979/4/4 بش��أن نظام اخلدم��ة املدنية 
وتعديالته، وباالش��ارة الى كتاب مدير مكتب 
الوزير للش��ؤون التعليمي��ة واالدارية بتاريخ 
2010/8/30، واعتماد وزير التربية ووزير التعليم 
العالي، واعتماد مراق��ب ديوان اخلدمة املدنية 

بتاريخ 2010/9/2.

خالد الرشيد ورضا الخياط أنسب
المحايدين لالنضمام إلى لجنة االختيار

أكدت مص��ادر تربوية مخضرمة ل��� »األنباء« ان مدير 
عام مركز القياس والتقومي د.رضا اخلياط والوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات د.خالد الرشيد أنسب عضوين تستعني 
بهم��ا الوزيرة في جلنة اختيار مديري العموم اجلدد، وذلك 
بالنظر ال��ى انهما جديدان على ال��وزارة، وفي ذلك ضمان 

للحيادية التي ينتج عنها حسن اختيار األكفأ.

لتكون مقار لالندية املدرسية 
الدراس���ي  املس���ائية للع���ام 

.2011/2010
وتساءلت املصادر اين وكيل 
قطاع االنشطة املدرسية دعيج 
الدعيج طوال اشهر الصيف وما 
الذي منعه م���ن عدم مخاطبة 
مديري العموم بوقت مبكر حتى 
يتسنى لهم اختيار مقار لالندية 
التي جاءت  بدال من مخاطبته 
في وقت حرج وضيق واضطر 

لكتابة »هام وعاجل جدا«؟
وزادت املصادر: أال يكفيه انه 
اغلق االندية طوال شهر رمضان 
والطلب���ة احوج م���ا يكونون 
الى مكان آمن ميارس���ون فيه 
هواياتهم وخصوصا لعبة كرة 
القدم التي يفضلها اغلب ابنائنا 

الطلبة؟
وشددت املصادر على الوزيرة 
احلمود الع����ادة النظر واجراء 

إيفاد اإلبراهيم إلى باريس والرشيد لتونس واللوغاني لسورية 
والكندري إلى موسكو والعوضي وبوحمد للقاهرة

 مريم بندق
تقوم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بجولة مفاجئة صباح اليوم الى 
مدرستني ابتدائيتني مبناسبة بدء العام الدراسي 
اجلديد حيث ينتظم 26 ألف تلميذ وتلميذة بالنصف 
األول االبتدائي في الدراسة على ان يستتبع ذلك غدا 
دوام بقية صفوف االبتدائي.في حني ينتظم 42 ألف 
طفل وطفلة في مدارس الرياضي بعد غد الثالثاء 
ويستأنف طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية 

دوام األحد املقبل 26 اجلاري. هذا وتغادر احلمود 
البالد بعد غد الثالثاء للمشاركة في مؤمتر وزراء 
التربية والتعليم العالي الذي يعقد في قطر يومي 
الثالثاء واألربعاء املقبلني. ومبناسبة بدء انطالق 
تالميذ الصف االول االبتدائي بكل همة ونشاط الى 
مدارسهم صباح اليوم قالت مديرة ادارة الشؤون 
التعليمية مبنطقة العاصمة رقية حسني ان املنطقة 
أولت كل االهتمام وبذلت اجلهود استعدادا الستقبال 
صغار املتعلمني، واكدت على اهمية اليوم االول 

لهؤالء الصغار فحسن االستقبال يترك انطباعا 
لديهم يساعدهم كثيرا في قبول التوجه اليومي 
للمدرسة.واشارت رقية حسني الهمية دور االدارات 
املدرسية في استقبال صغار املتعلمني وانتهزت 
الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لهم جميعا على 
دورهم االبرز في اعداد االجواء التربوية الهادفة 
الستقطاب اهتمام هؤالء الصغار وتعويدهم على 
اجلو املدرسي من خالل توفير البيئات التعليمية 

اجلاذبة واملثيرة الهتمامهم.

جولة مفاجئة للحمود مع بدء دوام »األول االبتدائي« اليوم

 مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي احلمود  التعليم 
عدة قرارات وزارية مبهمات رسمية 
إل���ى اخلارج.وجاء في القرار األول: 
إيفاد د.حس���ن اإلبراهيم في مهمة 
الدورة  رسمية لتمثيل الكويت في 
185 للمجلس التنفيذي لليونسكو.

وتلبية للدعوة املوجهة من املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
للمشاركة في اجتماع منسقي خطة 
تطوي���ر التعليم في الوطن العربي 
واملرصد العربي والذي سيعقد في 
تونس خالل الفترة من 4 � 6 اكتوبر 
2010. قررت الوزيرة: أوال: إيفاد د.خالد 
الرشيد � الوكيل املساعد للتخطيط 

واملعلومات.
ثانيا: تبدأ املهمة الرسمية خالل 
الفترة من 3 � 7 أكتوبر 2010، وسوف 
تتكفل املنظمة بنفقات السفر واإلقامة 

خالل فترة االجتماع.
وبن���اء على الدعوة املوجهة من 
مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت 
حلضور املؤمتر العربي حول تربية 
ورعاية الطفولة املبكرة واملزمع عقده 
بدمشق اجلمهورية السورية من 20 

� 22 سبتمبر 2010.
أصدرت احلمود قرارا جاء فيه:

أوال � يشكل وفد الكويت املشارك 
في حضور املؤمت���ر املذكور أعاله 
برئاس���ة من���ى اللوغان���ي الوكيل 
املس���اعد للتعليم العام وعضوية 
س���لوى العميري املوجه���ة األولى 
مبنطقة مب���ارك الكبير قائمة بعمل 

املوجه���ة العامة لري���اض االطفال، 
وسعاد الس���ويدان مش���رفة فنية 
باملركز اإلقليمي للطفولة واالمومة 
للمشاركة في مهمة رسمية للمشاركة 
في اجللسة املذكورة أعاله وذلك من 
19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر 2010 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحم���ل الكويت تكاليف 
الس���فر، ويتحمل مكتب اليونسكو 

ببيروت نفقات اإلقامة.
وبعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدمة املدنية لسنة 1979 وتعديالته 
وبناء على الدعوة املوجهة لنا من 
اليونسكو للمش���اركة في املؤمتر 
العاملي حول رعاية وتعليم الطفولة 
املبكرة والذي س���يعقد في مدينة 
موسكو � روسيا وذلك خالل 27 � 29 
سبتمبر 2010.قررت الوزيرة تكليف 
 � الكندري استاذ مشارك  د.لطيفة 
املرك���ز االقليم���ي للطفولة  مدير 
واالموم���ة على أن تتحمل الكويت 

تكاليف السفر واإلقامة. واستجابة 
للدعوة املوجهة من االمانة العامة 
للمنظمة الكشفية العربية للمشاركة 
في الدبلوما الثالثة لإلعالم واالتصال 
والتسويق الكشفي التي تنظمها مع 
معهد االه���رام اإلقليمي للصحافة 
وعدد من اجلامعات العربية والدولية 
من اجل اعداد ك���وادر متخصصة 
في مجال العالقات العامة واإلعالم 
والتسويق الكشفي املزمع عقده في 
العربية  القاهرة بجمهورية مصر 
خ���الل الفترة م���ن 2010/9/17 إلى 

.2010/10/6
وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة 
الطالبي���ة وموافقة وكي���ل الوزارة 

باإلنابة واعتماد الوزيرة.
مت تكليف صالح العوضي املوجه 
الفني العام للتربية الكشفية ومنى 
املسحي موجهة فنية أولى للتربية 
الكشفية وفاطمة عرب موجهة فنية 
للتربية مبنطقة العاصمة التعليمية 

مبهمة رس���مية حلض���ور الدبلوما 
الثالثة لإلعالم واالتصال والتسويق 
الكشفي التي تنظمها مع معهد االهرام 
اإلقليمي للصحافة وعدد من اجلامعات 
العربية والدولية من اجل اعداد كوادر 
متخصصة في مجال العالقات العامة 
واالعالم والتسويق الكشفي املزمع 
عقده ف���ي القاهرة بجمهورية مصر 
العربية خالل الفترة من 2010/9/16 إلى 
2010/10/7 شاملة يومي السفر.وبناء 
على الدعوة املوجهة من نيوفرونتيرز 
حلض���ور املؤمت���ر التخصصي في 
مهارات القيادة للمديرين الذي سيعقد 
في القاهرة بجمهورية مصر العربية 
خالل الفترة من 20 إلى 2010/9/25.

قررت الوزيرة ايفاد جاسم بوحمد 
مدير مكتب الوزير للشؤون االدارية 
والتعليمية في مهمة رسمية للمشاركة 
في املؤمتر املذكور وذلك خالل الفترة 
من 19 إلى 2010/9/26 شاملة يومي 

السفر.

دعائم خطاب وزيرة التربية بمناسبة بدء العام الدراسي: التوعية والحذر واليقظة والضبط 
وعدم التهاون لحماية أبنائنا من سحابة الطائفية والحفاظ على وحدتنا الوطنية


