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 الرشيد يكلف المطيري بأعمال مدير عام مركز المعلومات
 مريم بندق

  كلف وكيل وزارة التربية املســــاعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد م.هدى املطيري بأعمال 

مدير عام مركز املعلومات.
  وجاء في القرار: نظرا لقيام هناء الشراح بإجازة 
دورية ـ  سبق ان مت إعالن انها إجازة مرضية لدخولها 

املستشفى ـ في الفترة من ٧-١١ نوفمبر ٢٠١٠.

  وبناء على ما تقتضيــــه مصلحة العمل: تقرر 
اآلتي:

  أوال: تكليف م.هدى املطيري للقيام بأعمال مدير 
عام مركز املعلومات باإلضافة الى عملها األصلي 

اعتبارا من ٢٠١٠/١١/٧ وحتى مباشرة عملها.
  ثانيا: على جهــــات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

  وكانت «األنباء» قد نشــــرت في وقت سابق ان 
الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات خالد الرشيد 
خاطب مدير إدارة املوارد البشرية راشد العجيل 
لإلعــــالن عن حاجة الوزارة الــــى مدير عام ملركز 
املعلومات بعد أن نوى الرشيد إعادة هناء الشراح 
الى منصبها األصلي موجهة أولى للحاسب اآللي 

مبنطقة العاصمة التعليمية. 

 عبداللطيف الروضان د.موضي احلمود فهد الغيص محمد الداحس

 عائشة الروضان

 متاضر السديراوي

 صورة زنكوغرافية خلبر «األنباء» حول نصاب املعلمني في األحمدي 

 الروضان: تسجيل المخالفات والغرامات
  في جميع العقود آلياً بإشراف الطنطاوي 

 السديراوي تكّلف لجنة إليضاح مدى االلتزام
  باألنصبة المقررة لرؤساء األقسام والمعلمين

الزيادة على العقود إلدراجها 
مبيزانية العام املقبل وتثبيتها 

على العقود.
  ـ فــــرز التقاريــــر والكتب 
الواردة من األقســــام األخرى 
واخلاصة بالشركات التي تقدم 
خدماتها للوزارة ومطابقتها 
لشــــروط املناقصات وصرف 
مستحقاتها بعد خصم املخالفات 

إن وجدت دون تأخير.
  ثالثا: تصرف مكافأة مالية 

وفقا للنظم.
القرار    رابعا: يعمل بهــــذا 
٢٠١٠/١٠/١ حتى  مــــن  اعتبارا 
٢٠١٠/١٢/٣١ وعلى جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه. 

راشد العسالوي، عبير عباس 
عبداهللا، أحمد خليفة حافظ، 
بندر نومــــان املطيري، محمد 
احمد عبدالرازق، محمود أحمد 
فؤاد، محمد عبدامللك احلطب، 
ياسر غازي السبتي، عمران 
عبداحلكيم احلداد، مصطفى 
السيد الشوادفي، غزوه محمد 
غزاي العتيبي، فهد عبدالرحيم 
بهبهاني، حسن محمد عبداهللا، 

مشاعل فهد الشمري.
  ثانيا: مهام اللجنة: 

التقارير    ـ إدخال جميــــع 
املالية (مصروفات ـ غرامات) 
واخلاصة باملناقصات والعقود 
السارية على احلاسوب وكذلك 

الصفالي، فاطمة صالح راشد 
الغيث، مواضي فالح املطيري، 
إميــــان هادي العنــــزي، دانة 

عبــــداهللا هالل احلربــــي ـ مدير 
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم 
العام وعضويــــة كل من: هنادي 
عبدالرحمــــن النصر اهللا مراقب 
رياض األطفال واالبتدائي، حميدة 
ابراهيم القــــالف مراقب املرحلة 
املتوســــطة والثانوية، يوســــف 
عبــــداهللا العنزي رئيس قســــم 
املتابعة الفنية بإدارة التنسيق، 
عزت عبدالعاطي عبدالسالم، صالح 
زكي محمد ابو موسى، ابرار محمود 
الكندري، فاطمة عباس الصالح، 
منيرة نهار املطيري، رمي مساعد 
الرشــــيدي، عبير ثاني العنزي، 
امالك النوري الهذال، فهد ناصر 

العنزي من إدارة التنسيق. 

 مريم بندق
  شكلت وكيلة وزارة التربية 
املســــاعدة للقطــــاع اإلداري 
الروضان جلنة لفرز  عائشة 
وتصنيف وتسجيل املصروفات 
واملخالفات في جميع العقود 

السابقة آليا.
  هــــذا ونص القــــرار على: 
أوال: تشــــكيل جلنــــة لفــــرز 
وتصنيف وتسجيل املصروفات 
واملخالفات في جميع العقود 
الســــابقة آليا برئاســــة هالة 
عبداحلميد الطنطاويـ  رئيس 
قسم املتابعة املالية وعضوية 
كل من اآلتي أسماؤهم: حصة 
هذال املطيري، أحمد عبدالرازق 

 مريم بندق
  فــــي اســــتجابة ســــريعة ملا 
نشــــرته «األنباء» حــــول زيادة 
انصبة املعلمني في مادة التربية 
العاملني في منطقة  االســــالمية 
األحمدي التعليمية الى ١٨ حصة 
اسبوعيا وانخفاضها الى ٩ حصص 
العاصمة  للمعلمــــني مبنطقــــة 
التعليمية. كلفت وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي جلنة ملراجعة 
جداول اعضاء الهيئة التعليمية 
برياض األطفال ومدارس التعليم 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠  العام للعام 
وجاء في مقدمــــة القرار: حرصا 
على استخالص املؤشرات التربوية 
لنتائج جهود االستعداد لتنظيم 
العــــام الدراســــي ٢٠١١/٢٠١٠ من 
خالل مراجعة اجلداول املدرسية 
العضاء الهيئة التعليمية وحتليلها 
للتعــــرف على أســــلوب تنفيذ 
الدراسية ومدى مالءمة  اخلطط 
نســــبة االحتياط فــــي تقديرات 
احلاجة من الكــــوادر التعليمية 
وايضاح مدى االلتزام باالنصبة 
املقررة لرؤساء االقسام واملعلمني، 
والتعرف على مــــدى كفاية تلك 
املقررة لتغطية مختلف  النسب 

حاالت اإلجازات.
  ونص القرار على:

  أوال: تشــــكيل جلنة برئاسة 

 كلفت لجنة تضم ١٩ موظفاً لتقديم تقرير لها في ٣١ ديسمبر 

 في استجابة لما نشرته «األنباء» حول زيادة األنصبة في األحمدي وانخفاضها في العاصمة لمادة التربية اإلسالمية

 الحكومة قدمت ٤ ماليين دينار إعانة سخية لصندوق الطلبة المحتاجين 
للعامين الدراسيين الماضيين وحتى اآلن لم تفتح «التربية» الباب لتسجيلهم

العامة لألوقـــاف وبيت الزكاة 
المكلفين بدعم موارد الصندوق 
بسداد حصتهما المستحقة كاملة، 
ليتسنى ســـداد نفقات تعليم 
الطلبـــة المحتاجين للمدارس 
الخاصة، وأصدر المجلس قراره 
رقم ١٤٨١ التالي: الموافقة على 
الســـنوية  زيادة مبلغ اإلعانة 
الخيـــري لتعليم  للصنـــدوق 
األطفـــال المحتاجين من أبناء 
الوافدين مـــن ٤ ماليين دينار 
الى ٦ ماليين دينار الغير، للعام 
الدراسي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، اضافة الى 
زيادة نسبة ٣٪ سنويا للسنوات 
الدراسية الخمس التالية حتى 

العام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤.
  للتفضل باالطـــالع واتخاذ 
مـــا ترونه من إجراءات في هذا 

الشأن. 

الدراسي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ فقد اطلع 
فـــي اجتماعه  الوزراء  مجلس 
رقـــم ٢٠١٠/٥٠ المنعقد بتاريخ 
٢٠١٠/١٠/١٨ علـــى كتاب وزارة 
التربيـــة المـــؤرخ ٢٠١٠/١٠/١٨ 
المتضمـــن طلب الموافقة على 
زيادة مبلغ اإلعانة السنوية من 
الدولة من ٤ ماليين دينار الى 
٦ ماليين دينار للعام الدراسي 
الى زيادة  ٢٠٠٨-٢٠٠٩ اضافة 
نســـبة ٣٪ ســـنويا للسنوات 
الدراسية الخمس التالية حتى 
العـــام الدراســـي ٢٠١٣-٢٠١٤، 
وقيـــام وزارة المالية بتحويل 
هذه المبالغ على رقم الحساب 
الخاص بالصندوق مباشـــرة 
كما كان معموال به في العامين 
الدراسيين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، ٢٠٠٥-
٢٠٠٦ وإخطـــار كل من األمانة 

أو الستكمال تسجيل بقية الطلبة 
غير محددي الجنسية، هذا مع 
العلم ان قرار مجلس الوزراء أبلغ 
لـــوزارة التربية في ٢٨ اكتوبر 
الماضي حين جاء في القرار الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه 
والذي حمل عنوان: «زيادة الدعم 
الخيري  المخصص للصندوق 
لتعليـــم األطفال المحتاجين»، 
بناء على قرار مجلس الوزراء 
رقـــم ١٢٨١ المتخـــذ باجتماعه 
المنعقد بتاريخ  رقم ٢٠٠٥/٥٣ 
٢٠٠٥/١١/٢٧ القاضي بـ «الموافقة 
على تخصيص مبلغ وقدره ٤ 
ماليين دينـــار كويتي ال غير 
تكاليف تعليم الطلبة المحتاجين 
الذين يشـــرف عليهم صندوق 
الرعاية التعليمية للمحتاجين 
من المقيميـــن في البالد للعام 

 مريم بندق
  بالرغم من قـــرب انتصاف 
الدراســـي ٢٠١٠-٢٠١١  العـــام 
وبدء امتحانات الفترة الدراسية 
األولى، وبالرغـــم ايضا من ان 
الحكومة قدمت إعانة سخية الى 
الصندوق الخيري لدعم الطلبة 
المحتاجين بلغت مليوني دينار 
تحسب من العام الدراسي قبل 
الماضي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، اضافة الى 
زيادة نسبة ٣٪ سنويا للسنوات 
الدراسية الخمس التالية حتى 
العام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤ على 
ميزانية الصندوق التي ستبلغ 
٦ ماليين دينـــار بعد الزيادة، 
إال ان وزارة التربيـــة لم تفتح 
حتى اآلن باب تسجيل الطلبة 
المحتاجين من الوافدين الذين 
لم يتم قبولهم نهائيا هذا العام 

 بالرغم من أن الموافقة تمت في ٢٨ أكتوبر الماضي وقرب انتصاف العام الدراسي وامتحانات الفترة األولى على األبواب 

 تأجيل المقابالت مجدداً التي كانت الوزيرة قررت إجراءها هذا األسبوع بعد طلبها من المتقدمين عدم الخروج في إجازات 

 «التربية»: ٦ ديسمبر مقابالت مديري عموم الجهراء والعاصمة 

 فريق برئاسة الصايغ إلتمام نقل مراقبات الصيانة إلى المناطق

 مريم بندق
  حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ٦ ديسمبر املقبل موعدا إلجراء 
مقابالت اختيار املديرين العامني ملنطقتي اجلهراء 

والعاصمة.
  وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان 
الوزيرة احلمود بعد ان طلبت من مدير مكتبها 
جاسم بوحمد االسبوع املاضي ابالغ املتقدمني 
للمقابالت بالتواجد طوال هذا االســـبوع على 
رأس عملهم وعدم اخلروج في اجازات دورية 
متهيدا الجراء املقابالت عادت وأصدرت تعليمات 
جديدة امس بإبالغ املتقدمني بأن موعد املقابالت 
تأجل الى ٦ ديسمبر املقبل ويأمل املراقبون في 
ان تتمكن الوزيرة احلمود من انهاء هذا امللف 

على خير وعدم تأجيل املقابالت مجددا.
  وقالت املصادر: ال نعرف ســـببا للتأجيل 

الذي فوجئنا به ولم نتوقع أبدا التأجيل بالرغم 
من التزامنا بالتواجد وعـــدم القيام بإجازات 
كنا فـــي امّس احلاجة اليها. ويصمتون حلظة 
ثم يقول أحدهم ضاحـــكا: نحمد اهللا على ان 
زمالءنا الذين عزموا على أداء فريضة احلج لم 
يتراجعوا طبقا لتعليمات الوزيرة للمتقدمني 
بالتواجد على أهبة االســـتعداد هذا االسبوع 
«فاالستعداد للحياة اآلخرة أهم من االستعداد 
ملقابلة حتى لو كانت للترقية ملنصب اشرافي» 
خصوصا في ظل هذا التردد. وعن سبب تأجيل 
املقابالت مجددا أجابت املصادر: ال ندري سببا 
واضحا حتى اآلن وان كان التأجيل في حد ذاته 
ال يشكل عنصر مفاجأة لنا بعد ان اعتدنا على 

هذه األجواء منذ مارس املاضي.
  وعما اذا كان التأجيل مرتبطا مبوسم احلج 
واالجازات أجـــاب احد املتواجدين متســـائال 

باستغراب: وهل موسم احلج واالجازات جاء 
فجأة؟ ألم تعلم الوزيرة ان هناك موســـم حج 
واجازة أضحى؟ هذا وأوضحت مصادر مسؤولة 
ان الوزيرة احلمود اضطرت الى تأجيل املقابالت 
الى ما بعد موسم احلج والعطلة الرسمية حتى 
ال يكون هناك مجـــال لتظلم البعض ولرغبة 
الوزيرة احلمود في االنتهاء من هذا امللف بعد 
كل مـــا حدث من تداعيات منـــذ املقابالت التي 
متت في مارس املاضي. ولم تعلن عن نتائجها 
حتى اآلن ولم تعلن ايضا اسباب عدم االعالن 
عن نتائجها حتى اآلن مما يعني اعتبار الوزارة 
لها كأنهـــا لم تكن، اما املتقدمون  الذين علموا 
بالنتائج فالوضع في علم الغيب وال نعلم هل 
ســـيتقدمون بتظلم في حالة عدم االعالن عن 
فوزهم باملنصب خالل مقابالت ديسمبر أم ال. 

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود فريق عمل حول اســـتكمال 
تطوير إجراءات وأساليب وقواعد العمل لنقل 
مراقبات الصيانة من قطاع املنشآت التربوية إلى 
املناطق التعليمية. استند القرار الى مقترح جلنة 
التنظيم رقم ٢٠٠٩/٢ بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٧ وتنفيذا 
لسياسة الوزارة في تطوير اجراءات وأساليب 
ومتابعة اعمـــال الصيانة في املدارس ورياض 
االطفال. ونص على: أوال: تشـــكيل فريق عمل 
برئاسة م.محمد الصايغ ـ وكيل قطاع املنشآت 
التربوية وعضوية كل من: عبلة عبداهللا العيسى 

مديرة إدارة التطوير والتنمية، ابراهيم مبارك 
الشمري مدير إدارة الصيانة، يسري القحطاني 
مدير إدارة التصميم، منال محسن السلطان مراقب 
البحث والفتوى، ايالف الفضالة مراقب الصيانة 
منطقة حولي التعليمية، علي الدوسري مراقب 
الصيانة، حسني علي ابو املعاطي مراجع مالي، 
سعاد صالح أبو مرزوق مراقب التطوير والتنظيم 
االداري (باإلنابة). ثانيا: حتدد مهام الفريق في 
اآلتي: دراسة الدورة املستندية وإعداد الكشوف 
اخلاصة لنقل صالحيات مراقبات الصيانة من 
قطاع املنشآت التربوية إلى املناطق التعليمية، 
وحتديد آلية العمـــل اخلاصة باالرتباط املالي 

بني االدارة املركزية للصيانة لقطاع املنشـــآت 
ومراقبات الصيانة  باملناطق التعليمية، واعداد 
مـــا مت اجنازه وعرضه من اجراءات على وكيل 
قطاع التخطيط واملعلومات. ثالثا: يجتمع الفريق 
بناء على دعوة من رئيســـه أو من ينوب عنه 
في غير أوقات العمل الرسمية. رابعا: تصرف 
مكافأة مالية حسب النظم وقرار مجلس اخلدمة 

املدنية.
  خامسا: يبدأ الفريق عمله ابتداء من ٢٠١٠/١٠/٣ 

وحتى ٢٠١٠/١٠/٣٠م.
  سادســـا: على جميع اجلهات العلم والعمل 

مبوجبه. 


