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مريم بندق
أّجل وكيل وزارة التربي���ة باإلنابة محمد الكندري مقابالت مراقب 
اخلدمات العامة في املناط���ق التعليمية التي كانت مقررة الثالثاء 19 
اجلاري. وقالت مصادر تربوية ان الس���بب احلقيقي وراء تأجيل هذه 
املقابالت هو عدم قيام قطاع التعليم العام بإبالغ جميع املتقدمني املرشحني 
للمقابالت مما حدا ببعضهم الى ابالغ الوكيل الكندري كتابة حيث اتخذ 

قرارا صحيحا بالغاء املقابالت على ان يتم حتديد موعد آخر.
يذكر ان وكيلة التعليم العام منى اللوغاني تترأس جلنة املقابالت 
التي تضم بعض مديري اإلدارات. وفي إدارة املوارد البشرية أكد مصدر 
ل� »األنباء« ان مدير اإلدارة راش���د العجيل خاطب قطاع التعليم العام 
جلميع اس���ماء املتقدمني املرشحني، مشيرا الى ان اخلطأ، ان كان غير 

مقصود، وقع من جانب قطاع التعليم العام.

نشمية الضويحي مراقبة للخدمات العامة
علم����ت »األنباء« ان جلن����ة املقابالت التي 
ترأستها وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع 
اإلداري عائش����ة الروضان وعضوية مديري 
بعض اإلدارات اختارت رئيسة قسم امليزانية 
بإدارة املوارد البشرية نشمية الضويحي للعمل 
بوظيفة مراقب اخلدمات العامة بإدارة اخلدمات 

العامة.

1.400 مليون دينار مجمدة في »التربية« والسر في »الدراسة المستفيضة« إلطالة الدوام
مريم بندق

لم تكن املعضلة الوحيدة في قضية 
إطال����ة الدوام املدرس����ي 25 دقيقة عدم 
وجود خطط عملية واضحة قابلة للتنفيذ 
في املدارس فيما عرف بشعار »الدراسة 
املستفيضة«، أو عدم تهيئة اهل امليدان 
باشراكهم في آلية التنفيذ ممثال في مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية ومجلس 
التواجيه العامة ولكن ظهرت معضلة اكثر 
ايالما وهي عدم القدرة على االستفادة من 
االمكانيات املتوافرة لدى وزارة التربية 
واملتمثلة على سبيل املثال وليس احلصر 
في صالتي البولينغ اللتني اقامهما قطاع 
املنشآت التربوية في مدرستي اجلزائر 
للبنات بالشامية واحمد البشر الرومي 
للبنني في الدعية بتكلفة 1.400 مليون 
دينار بحسب ما نشرته »األنباء« عند 
استكمال واالنتهاء من هاتني الصالتني 

منذ اكثر من 4 أشهر.
ف����وزارة التربية � ممثلة في قطاعي 
التعليم العام واالنش����طة املدرس����ية � 
تقاعس����ت عن القيام بالدور املنوط بها 
ليس����تفيد الطلبة والطالبات من هاتني 
الصالتني اللتني متكن قطاع املنش����آت 

التربوية من اجنازهما في الوقت احملدد 
منذ اكثر من 4 أشهر ماضية.

واآلن فاملطل����وب، لكي تصبح خطة 
اطال����ة الدوام 25 دقيقة ذات اس����تفادة 
حقيقية، فتح ابواب الصالتني امام الطلبة 
سواء في الدوام الصباحي حتى تصبح 
ساعة االنش����طة مجدية ومفيدة ذهنيا 
وجسمانيا للطالب او مسائيا حتى تصبح 
خطط االندية املدرسية املسائية عملية 
وفعالة على صعيد الطلبة املسجلني اآلن 
او مردودا للميزانية التي اقرتها الدولة 
لالندية املدرسية املسائية والبالغة 1.270 

مليون دينار.
ويبقى ان نؤكد انه بحسب رؤية العني 
فإن اجهزة التكييف تعمل ليل نهار في 
صالتي البولينغ مبدرستي اجلزائر واحمد 
البش����ر الرومي اللتني غطاهما التراب 
واصبحت����ا من املرافق املهملة واخلوف 
ع����دم متكن الطلبة من االس����تفادة من 
التجهيزات املتوافرة بالصالتني مع مرور 
الزمن وتعرضها للصدأ والتلف في ظل 
عدم قيام القطاعني املسؤولني بواجبهما، 
وايضا في ظل غياب املتابعة من القيادة 

التربوية املنوط بها هذا الدور.

صالتا البولينغ بثانويتي الجزائر وأحمد البشر الرومي أبوابهما مغلقة منذ 4 شهور وأجهزة التكييف تعمل ليالً ونهاراً

الواجهة اخلارجية لصالة البولينغ

»التعليم العام« يعلن شروط الترشح لوظائف رؤساء أقسام 
الثانوي والمتوسط واالبتدائي والرياض بـ »التنسيق«

مريم بندق
اعلن قطاع التعليم العام عن 
شروط شغل وظائف رؤساء أقسام 
الثانوي واملتوس����ط واالبتدائي 
وري����اض األطفال الش����اغرة في 
ادارة مكتب التنس����يق ومتابعة 

التعليم العام.
أوال: رئي����س قس����م الثانوي 
التعليمية  الش����ؤون  مبراقب����ة 

للمتوسط والثانوي:
أوال: املؤهل واخلبرة:

� ان يكون املتقدم حاصال على 
مؤهل جامعي وخبرة ال تقل عن 6 

سنوات فعلية في مجال العمل.
� ان يك����ون املتقدم حاصال عل����ى مؤهل دبلوم 
تخصص����ي او ما يعادل����ه او دورة تدريبية مدتها 
)سنتان( بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 10 

سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى:  ان يكون املتقدم حاصال على 
تقدير كفاءة بدرجة امتياز عن السنتني األخيرتني.

� اجادة احلاسب اآللي.
فعلى الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص وتقدمي طلباتهم مبراقبة املتابعة الفنية 
ملكتب الوكيل املساعد للتعليم العام في موعد أقصاه 

اسبوعني من تاريخ االعالن.
ثانيا: رئيس قس����م املتوسط والثانوي مبراقبة 

االمتحانات العامة والسجالت الطالبية:
أوال: املؤهل واخلبرة:

� ان يكون املتقدم حاصال على مؤهل جامعي وخبرة 
ال تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل.

� ان يك����ون املتقدم حاصال عل����ى مؤهل دبلوم 
تخصص����ي أو ما يعادل����ه او دورة تدريبية مدتها 
)سنتان( بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 10 

سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى:

� ان يكون املتقدم حاصال على تقدير كفاءة بدرجة 
امتياز عن السنتني األخيرتني.

� اجادة احلاسب اآللي.
فعلى الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص وتقدمي طلباتهم مبراقبة املتابعة الفنية 

ملكتب الوكيل املس����اعد للتعليم 
العام في موعد أقصاه أسبوعني 

من تاريخ اإلعالن.
ثالثا: رئيس قس����م االبتدائي 
مبراقبة الشؤون التعليمية لرياض 

األطفال واالبتدائي:
أوال: املؤهل واخلبرة:

� ان يكون املتقدم حاصال على 
مؤهل جامعي وخبرة ال تقل عن 6 

سنوات فعلية في مجال العمل.
� ان يكون املتقدم حاصال على 
مؤهل دبلوم تخصصي أو ما يعادله 
او دورة تدريبية مدتها )سنتان( 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل 

عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى:

� ان يكون املتقدم حاصال على تقدير كفاءة بدرجة 
امتياز عن السنتني األخيرتني.

� اجادة احلاسب اآللي.
فعل���ى الراغبني في ش���غل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخص���ص وتقدمي طلباتهم مبراقبة 
املتابعة الفنية ملكتب الوكيل املساعد للتعليم 
العام ف���ي موعد أقصاه أس���بوعني من تاريخ 

اإلعالن.
رابعا: رئيس قس����م رياض األطفال واالبتدائي 

مبراقبة االمتحانات العامة والسجالت الطالبية:
أوال: املؤهل واخلبرة:

� ان يكون املتقدم حاصال على مؤهل جامعي وخبرة 
ال تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل.

� ان يك����ون املتقدم حاصال عل����ى مؤهل دبلوم 
تخصص����ي أو ما يعادل����ه او دورة تدريبية مدتها 
)سنتان( بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 10 

سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون املتقدم حاصال على 
تقدير كفاءة بدرجة امتياز عن السنتني األخيرتني.

� اجادة احلاسب اآللي.
فعلى الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص وتقدمي طلباتهم مبراقبة املتابعة الفنية 
ملكتب الوكيل املساعد للتعليم العام في موعد أقصاه 

أسبوعني من تاريخ اإلعالن.

منى اللوغاني

راشد العجيل محمد الكندري

تأجيل مقابالت مراقبي الخدمات لعدم إبالغ جميع المتقدمين
السديراوي: فريق برئاسة بن غيث وعضوية 40 موظفًا 

لمتابعة تنفيذ آلية تقديم الوجبات الغذائية لـ »االبتدائي«
منتظمة للمدارس بعد البدء في 
تطبيق املشروع وذلك ملتابعة 
تنفي���ذ التوصي���ات املعتمدة 
الوكالء واخلاصة  من مجلس 
بآلية تطبيق وتقدمي الوجبات 
الغذائية ف���ي مدارس املرحلة 
االبتدائية مع رصد أي مشاكل 
أو معوق���ات تواج���ه عملية 

التطبيق.
ثالثا: يرفع الفريق تقريره 
الى الوكيل املس���اعد للشؤون 
اإلدارية وذلك في موعد غايته 

.2010/11/30
رابع���ا: يص���رف لرئيس 
الفري���ق مكاف���أة  وأعض���اء 
مالية بن���اء على اعتماد وكيل 

الوزارة.
خامس���ا: يسري هذا القرار 
اعتبارا من تاريخ 27 سبتمبر 
وحت���ى 2010/11/30 وعل���ى 
جهات االختصاص العمل على 

تنفيذه.

مضحي هادي الفضلي، بركة 
حمدان الشمري، احمد محمد 
الش���مري، محمد احلسيني، 

وسعد عبدالهادي.
ثانيا: ين���اط بفريق العمل 
التوصيات  متابع���ة تنفي���ذ 
املعتمدة م���ن مجلس الوكالء 
وذلك خ���الل مرحلتي ما قبل 
تطبيق املش���روع وم���ا بعد 
التطبيق وذل���ك وفقا للمهام 

التالية:
1- القيام بزيارات ميدانية 
جلميع املدارس وذلك لدراسة 
حالة كل مدرسة على حدة وذلك 
لتحديد السعة املكانية للصاالت 
املوجودة في كل مدرسة ومدى 
امكانية تقدمي الوجبات جلميع 
الطلبة في الصاالت أو املمرات 
املكيفة أو الفصول وذلك بالنظر 
الى الس���عة املكانية للصاالت 

وعدد الطلبة في املدرسة.
2- القيام بزيارات ميدانية 

آمنة عبدالسالم عبداملطلب، 
فاطمة محمد بهبهاني، خلود 
الربيعان، قاس���م  س���ليمان 
البوغيش، عبدالكرمي  محمد 
محم���د اخلض���ر، صب���اح 
س���الم قنبر، منصور سعود 
الظفي���ري، عبداهلل العجمي، 
خالدة عثمان األيوبي، مدينة 
العنزي،  سعدي طلب، نورة 
سميرة يوسف احمد، فاطمة 
محمد الدريعي، حنان جعفر 
الكندري، أماني ناصر، رش���ا 
محمد حماد، عائشة يوسف 
غامن، بدر ناصر فالح الدويك، 
مبارك دليم ذاير العتيبي، خالد 
تركي س���عود العن���زي، مها 
سلمان مبارك اخلرينج، خالد 
العازمي، ماجد  الفي عجيرم 
العلي، ناجي عبيد  مصطفى 
العنزي، ع���ادل محمد طاهر، 
فوزية زيد خل���ف املطيري، 
الفودري،  راش���د عبداملجيد 

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي فريق عمل 
برئاس���ة مدير إدارة اخلدمات 
وليد بن غي���ث ملتابعة تنفيذ 
التوصيات اخلاصة بآلية تطبيق 
وتقدمي الوجبات الغذائية في 
مدارس املرحلة االبتدائية، وجاء 

في القرار:
أوال: يشكل فريق عمل ملتابعة 
التوصي���ات املعتمدة  تنفيذ 
من مجلس الوكالء واخلاصة 
بآلية تطبيق وتقدمي الوجبات 
الغذائية في مدارس املرحلة 
االبتدائية برئاسة وليد بن غيث 
وعضوية كل من: علياء محمد 
الغنام، خالد سيد عبداملعز، 
رمي عبدالرحم���ن املطي���ري، 
أف���راح عباس عل���ي، ألطاف 
علي الشمري، فاطمة موسى 
حس���ن، أبرار علي الهاجري، 
الش���مري،  ه���دى عب���داهلل 

حددت ضمن المهام القيام بزيارات ميدانية لجميع المدارس لرصد المشاكل والمعوقات

لجنة »تنسيقية« لتنفيذ 
األطلس الوطني للمرافق 

والخدمات التعليمية
مريم بندق

ش���كلت وزي���رة التربية 
العالي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موض���ي احلم���ود اللجنة 
الفنية لتنفيذ  التنس���يقية 
مش���روع االطل���س الوطني 
ل�ل�م�راف���ق وال��خ�دم�����ات 

التعليمية.
ج���اء ف���ي الق���رار: اوال: 
تش���كيل اللجنة التنسيقية 
الفني���ة لتنفي���ذ مش���روع 
الوطن���ي للمرافق  االطلس 
واخلدمات التعليمية برئاسة 
س���الم الفيلكاوي، د.حمدي 
اجلميل���ي، وعضوية: أماني 
الفليج،  العثم���ان، ش���يخة 
وحيد هاشم، م.دالل العتيبي، 
البالول،  امل بهبهاني، دالل 
ابراهيم عبداحلميد، م.نهى 
عبدالفت���اح، م.نيفني عادل، 
م.س���امي الهول���ي، محمود 

حسن، ومحمد البلوشي.
اللجن���ة:  ثاني���ا: مه���ام 
اإلش���راف على تنفيذ املهام 
الفني���ة ملش���روع االطلس 
الوطني للخدمات التعليمية، 
حتديد املعوقات التي تواجه 
اللجنة ورفعها للجنة العليا 
للمش���روع، التنس���يق بني 
وزارة التربية ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية فيما يخص 
تنفيذ إجراءات اعداد االطلس 
الوطني، توفير البيانات التي 
يحتاجها املشروع من اجلهات 
ذات العالقة بتنفيذ املشروع 
م���ن داخ���ل ال���وزارة ومن 
خارجها واالشراف على إعداد 
الفنية ومراجعتها  التقارير 
ورفعها للجنة العليا لتنفيذ 

املشروع.

»التخطيط« طلب من »الموارد البشرية« اإلعالن عن وظيفة مدير »المعلومات«
مريم بندق

التخطيط  الوكيل املساعد لقطاع  طلب 
واملعلوم���ات من املوارد البش���رية اإلعالن 
عن ش���غل وظيفة مدير مركز املعلومات. 
وقالت مصادر تربوية مطلعة ل� »األنباء« 
ان وكيل قطاع التخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشيد خاطب مدير إدارة املوارد البشرية 

راش���د العجيل لبدء إجراءات اإلعالن عن 
ضوابط وشروط الترشيح لشغل الوظيفة 
املذكورة. وأضافت املصادر ان الوكيل الرشيد 
ال ينوي اس���تمرار املديرة احلالية باإلنابة 
هناء الشراح التي ستعود الى مركز عملها 
الس���ابق موجهة أولى للحاسوب مبنطقة 

العاصمة التعليمية.


