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الشريعان تفقد آلية سير العمل
في محطة كهرباء الزور ومضخة مياه الوفرة

وعد العاملين فيهما بالدعم والحوافز التشجيعية

وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان يستمع إلى شرح عن آلية عمل احملطة

الشريعان يتابع سير العمل

تفق����د وزير الكهرب����اء واملاء 
د.ب����در الش����ريعان امس محطة 
الزور اجلنوبي����ة لتوليد الطاقة 
الكهربائية وتقطير املياه ومضخة 
مياه الوفرة لالطالع على س����ير 

العمل وآلية تبديل النوبات.
وذكر بي����ان صحافي لوزارة 
الكهرباء واملاء ان الوزير الشريعان 
اطلع على س����ير العمل في غرفة 
التحكم الرئيسية في محطة الزور، 
حيث استمع الى شرح من مهندسي 
النوبة عن آلية العمل ومكونات 
الوح����دة احلرارية، كما اطلع في 
موق����ع العمل في اخل����ارج على 

»البويلر«.
وقال ان الوزير تفقد وحدات 
تقطير املياه وتعرف على س����ير 
العمل فيها من خالل جتوله في 
أقس����امها، كما ق����ام بتفقد احدى 
محطات التحويل الثانوية واستمع 
الى شرح املهندسني واملهندسات 

عن األعمال املنوطة بهم.
واشار البيان الى شكر الوزير 
الشريعان جلميع العاملني وثنائه 
على جهودهم وحثهم على متابعة 
العمل، واعدا اياهم بالدعم املباشر 
وتوفير كل احلوافز التشجيعية 

لهم.
واض����اف البي����ان ان الوزير 
الشريعان تفقد ايضا مضخة مياه 
الوفرة وحتدث مع العاملني فيها 
وتعرف على سير العمل وآليته 

ودور املوظفني.

من جهة اخرى، قالت الوزارة ان 
فريقا من ادارة املراقبة الفنية لديها 
يتابع استهالك الطاقة الكهربائية 
في عدد م����ن املجمعات التجارية 
واملصارف في الكويت بالتعاون 

مع فرق الصيانة لها.
واضافت ان����ه مت التعاون مع 
فرق الصيانة التابعة للمجمعات 
التجارية وط����رح بعض االفكار 
لترشيد استهالك املياه عن طريق 
الليزر وايضا  تركيب صنابي����ر 
اس����تخدام تقنية الري بالتنقيط 

للحدائق التابعة للمجمعات.
وذكرت انه من خالل اخذ قراءات 
العدادات الكهربائية حلساب احلمل 
الكهربائي مت اخذ بعض االجراءات 
التي تعمل على تخفيف الضغط 

الكهربائي خ����الل اوقات الذروة، 
حي����ث مت توفير ما يقارب 10.74 
ميغاوات/ س����اعة لليوم الواحد 
خالل اوقات الذروة. واشارت الى 
انه مت التنسيق مع احتاد املصارف 
الكويتية بإشراكها في املساهمة 
في مشروع ترشيد الطاقة لصيف 
2009 وقد القى املشروع ترحيبا من 

مجالس ادارة املصارف احمللية.
وبين����ت ال����وزارة ان عملية 
الترش����يد في املصارف ساهمت 
بتوفير ما يقارب من 0.9 ميغاوات 
في الس����اعة لليوم الواحد خالل 
اوقات الذروة، كما س����اهمت في 
اجناح اهداف سياسة الترشيد من 
خالل جهودها الفاعلة في خفض 

احلمل الكهربائي.

خاطبت الملحقين الثقافيين في سفاراتنا بالخارج لتنفيذ القرار اعتباراً من 2010/2009

»التربية«: مجلس الوزراء اعتمد حق الزيارات المتكررة
ألزواج المعلمات الوافدات من جميع الدول العربية

مريم بندق
أعلن���ت مص���ادر تربوية في تصريح���ات خاصة ل� 
»األنب���اء« ان مجلس الوزراء اعتمد لوزارة التربية حق 
الزيارات املتك���ررة ألزواج املعلمات الوافدات من جميع 

الدول العربية.
وقال���ت املص���ادر ان وزارة الداخلي���ة أبلغت وزارة 
التربية التي قامت بدورها مبخاطبة امللحقني الثقافيني 
في س���فاراتنا للدول املعنية لتنفي���ذ القرار اعتبارا من 

بداية العام الدراسي 2010/2009.
وأوضحت ان القرار يشمل املعلمات اجلدد والقدامى 
الالت���ي مت التعاقد معهن من مصر وس���ورية واألردن 

وتونس.
وأشارت الى ان حق الزيارات املتكررة ال يعني اقامة 
التح���اق بعائل ولكن يعني حق قي���ام الزوج بأكثر من 
زيارة متى رغب خالل العام الدراسي الذي تكون زوجته 

املعلمة على رأس عملها.
وأفادت املصادر بأن القرار يشمل جميع تخصصات 

املعلمات وال يقتصر على تخصص معني.
إلى ذلك، خاطب رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن طلب االستمرار باستثناء الوزارة من تطبيق 
قواعد املفاضلة التي تضمنها قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم )2006/37( بحيث تكون األولوية في الترقية للدرجتني 
)ب، أ( من مجموعة الوظائف العامة لألكثر خبرة بدال من 
األعلى مؤهال حتى ال يظلم أصحاب اخلبرات الطويلة لدى 
الوزارة، خاصة من شاغلي الوظائف اإلشرافية من غير 
احلاصل���ني على مؤهالت جامعية )دبلوم أو ما يعادله( 

وذلك ملدة ثالث سنوات مالية قادمة.
يرجى اإلحاطة بأن مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه 
رقم )2009/1( املنعقد بتاريخ 2009/7/7 قد قرر املوافقة 

على متديد املوافقة السابقة الصادرة في اجتماع املجلس 
رقم )2007/10( املنعقد بتاريخ 2007/11/13 باعتماد األقدمية 
كمعيار للمفاضلة بني املرشحني للترقية باالختيار في 
حالة التساوي في الشروط وذلك في الترقية للدرجتني 
)ب، أ( اس���تثناء من قرار مجل���س اخلدمة املدنية رقم 
)200/37( وذلك ملدة ثالث س���نوات مالية قادمة اعتبارا 
من السنة املالية احلالية )2010/2009( تخضع الوزارة 

بعدها للقواعد العامة املقررة في هذا الشأن.
هذا، وأعلنت مصادر تربوية ان حسم قرارات الترقيات 
لوظيفتي مديري إدارتي الش���ؤون التعليمية ملنطقتي 
الفروانية واجلهراء بيد وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
يذكر ان نتائ���ج املقابالت التي اجريت يومي 16 و17 
مارس املاضي اس���فرت عن جناح كل من أنور العنبري 

وعادل الراشد ولطيفة العجيل وسعد الراجحي.

الزبن خاطب الحمود بالموافقة على األقدمية معيارًا للمفاضلة عند الترقيات للدرجتين »ب« و»أ«

عائشة الروضان

أولوياتنا تطوير المناهج وضبط الجودة ومركز القياس والتقويم

الروضان لـ »األنباء«: »التربية« ستقدم خطتها 
ضمن برنامج عمل الحكومة في سبتمبر

خـال أسـبوعين سـأرفع للحمـود الميزانيات 
التفصيلية لكل قطاع والبرمجة الزمنية لتنفيذ المشاريع 

مريم بندق
اعلنت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري ووكيلة 
التخطي���ط باالنابة عائش���ة 
الروضان ان الوزارة س���تقدم 
خطته���ا ضم���ن برنامج عمل 
احلكومة في س���بتمبر املقبل 

ملجلس الوزراء.
وقال���ت الوكيلة الروضان، 
ف���ي تصريح���ات خاص���ة ل� 
»األنباء« بع���د ترؤس وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلم���ود اجتماعا 
صب���اح امس ملجل���س وكالء 
التربية، ان املجلس استعرض 
مسودة اخلطة التي نالت القبول 
واملباركة من الوزيرة د.احلمود 
الى  واعضاء املجلس، مشيرة 
ان اخلطة تتضمن 7 مشاريع 
جديدة يأتي على رأس اولوياتها 
خطط تطوير املناهج وبرنامج 
ضبط اجلودة ومركز القياس 

والتقومي.
واوضحت ان هناك 3 مشاريع 
جار تنفيذها اآلن اضافة الى 3 
مشاريع اخرى سيعهد بتنفيذها 
الى جهات خارج وزارة التربية، 
لكن حتت مظلة وزيرة التربية 
بجان���ب جملة من املش���اريع 

االنشائية.
الروض���ان ان هذه  واكدت 

استعجال صرف مكافآت 
العاملين بسفارتنا بمصر

مريم بندق
خاطب����ت وكيل����ة وزارة 
التربي����ة املس����اعدة للقطاع 
اإلداري عائشة الروضان مدير 
ادارة املوارد البش����رية راشد 
العجيل لصرف مكافأة العمل 
االضافي املس����تحقة ملوظفي 
القنصلي بس����فارة  القس����م 

الكويت بالقاهرة.
خطاب الروضان جاء فيه: 
باالشارة الى املوضوع أعاله، 
ال����وارد لوكيل  الكتاب  وإلى 
الوزارة من املستشار الثقافي 
بسفارتنا بالقاهرة رقم 5318 
بتاريخ 2009/6/23 املتضمن 
طلب صرف مكافأة للعاملني 
القنصلي وعددهم  بالقس����م 
6 املكلف����ني بإنه����اء اجراءات 
التصديق القنصلي على العقود 
الدخول واملستندات  وسمات 
املطلوبة من املتعاقدين اجلدد 
للعام الدراسي 2010/2009 بواقع 
150 دينارا لكل منهم، واشارة 
الى تأشيرة وكيل الوزارة في 
الكتاب املذكور. وحيث انه متت 
مخاطبتكم سابقا بتأشيرتنا 
املؤرخة في 2009/5/24 بهذا 
الشأن يرجى مخاطبة االدارة 
املالية والتنسيق معها لصرف 
مكافأة موظفي القسم القنصلي 
بالسفارة حيث انهم مكلفون 
بعمل يخ����ص وزارة التربية 
إلنه����اء اج����راءات التعاقدات 
اخلارجي����ة للعام الدراس����ي 
2010/2009، وافادتنا مبا يتم 
ف����ي هذا الش����أن لألهمية مع 
اعتب����ار هذا املوض����وع مهما 

وعاجال.

تطوير المناهج يتم وفق 
إستراتيجية متوازنة

أكدت وزارة التربية ان خطة 
تطوير املناهج الدراس����ية مت 
اعتمادها منذ العام 2007/2006 
ضمن برنامج العمل احلكومي 
آنذاك، وان قطاع املناهج يعمل 
وفق أسس علمية بحتة دون 
اي تدخ����الت في عمله المتام 
ال����وزارة في  خطته. وأكدت 
بيانها ان تطوير املناهج يأتي 
ضمن اولوياتها مبا يتوافق مع 
االستراتيجية التربوية ووفق 
آلية وأهداف ومنهجية واضحة. 
وجددت الوزارة ثقتها الكاملة 
في العامل����ني بقطاع املناهج، 
القائم يأتي  العمل  ان  مؤكدة 
ضمن خطتها االستراتيجية 

التربوية املتوازنة.

املشاريع متثل ترجمة واقعية 
ل� 12 سياسة حددتها احلكومة 
في اخلطة اخلمسية للتنمية.

واستطردت قائلة: وبعد ان 
بارك مجلس الوكالء مس���ودة 
اخلطة، ستتم خالل اسبوعني 
من اآلن استكمال دراسة تصنيف 
الكلي���ة املعتمدة  امليزاني���ات 
للوزارة الى ميزانيات تفصيلية 
لكل قطاع على حدة بحسب ابواب 
امليزانية والوصول الى برمجة 
زمنية للمشاريع واستخالص 
مدى حاجتنا الى مشاريع قوانني 
جديدة لتنفيذ هذه املشروعات، 
موضحة ان املناقشة النهائي��ة 
العتماد اخلطة ستكون في شهر 

رمض��ان املقبل.

هذا واكد مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم التربوي محسن 
ابورقبة ان مجلس الوكالء ناقش 
صباح امس برئاس���ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود وبحضور 
وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي والوكالء املساعدين، 
الذي  العمل احلكومي  برنامج 
العديد من السياسات  تضمن 
التربوي���ة، حيث  والبرام���ج 
استمع املجلس لشرح مفصل 
من الوكيلة املساعدة للشؤون 
الوكيلة املس���اعدة  االداري���ة 
للتخطيط واملعلومات باالنابة 

عائشة الروضان.
وقال ابورقبة، في تصريح 
صحافي، ان املجلس اكد على 
ضرورة االس���تعجال وتدارك 
عامل الوقت الق���رار امليزانية 
املقترحة لتلك املشاريع، حيث 
ابدى الوكالء مالحظاتهم على 
اخلطة العامة للبرنامج احلكومي 
الذي جاء متوازنا على حد قولهم 
لكن يحتاج الى استكمال بعض 
النواقص ومعاجلة املالحظات 
التي طرحها الوكالء قبل ارساله 
الى جهة االختصاص في مجلس 
الوزراء ثم تقدميه الى مجلس 

االمة مع دور االنعقاد املقبل.

الوهابي لـ »األنباء«: إجراءات صرف مكافآت
أوبريت »قول وفعل« فور تسلمي المزاوالت

مريم بندق
اوضحت مديرة االدارة املالية لوزارة التربية انيسة الوهابي 
ان اجراءات صرف مكاف��آت العاملني في االوبريت الوطني 

»قول وفعل« تبدأ فور وصول املزاوالت الرسمية.
وقالت الوهابي في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان االدارة 

املالية لم تتسلم حتى امس املزاوالت الرسمية.
واضافت: أستطيع اصدار شيك واحد بالصرف اذا تسلمت 
م��زاوالت اللجان االدارية مع مزاوالت املعلمني بعد اخضاع 
املزاوالت للفحص والتدقيق من جانب اجلهات الرقابية بالوزارة 
والتي حتدد الوقت الذي حتتاجه ملراجعة استمارات املزاوالت 
بحسب حجم العمل املطلوب منها، مشيرة الى انه بعد االنتهاء 
من هذه اخلطوة حتول مبالغ املكافآت احملددة لكل فئة وظيفية 
الى حساباتها بالبنوك مباش��رة. موضحة ايضا ان حتويل 
املبالغ الى احلسابات الشخصية للمستفيدين يستغرق بحسب 
اجراءات البنوك مدة من اس��بوع الى عش��رة ايام. يذكر ان 
»األنباء« انفردت بنش��ر مبالغ املكافآت املخصصة لكل من 
اللجان االدارية واملعلمني في 14 اجلاري والتي مت اعتمادها من 

اللجنة العليا برئاسة وكيلة الوزارة متاضر السديراوي.


