
 3  محليات  االثنين ١٠ اغسطس ٢٠٠٩   

  «الكهرباء»: إيصال التيار للمباني االستثمارية 
والتجارية الجديدة بعد انقضاء موسم الذروة

 الغيص يطالب بإعادة تقييم المدارس 
األجنبية من جهة رقابية خارجية محايدة

إعداد شــــخصية الطالب وتنمية 
ميوله واهتماماته.

  ٦- إشــــراك املجتمع وأولياء 
األمــــور في التطويــــر التعليمي 

مبختلف عناصره او فئاته.
  ٧- انتــــداب موجهــــني فنيني 
مختصــــني باملــــدارس االجنبية 
فقط ولكل مرحلة على حدة، ألن 
التوجيه احلالي يشــــرف  نظام 
على جميع املراحل واالنظمة مبا 
فيهــــا االحتياجات اخلاصة ذوي 
اإلعاقة، ممــــا يربك عمل املوجه، 
مما يســــتوجب اإلعداد والتأهيل 
والتدريــــب املســــتمر للموجهني 

الفنيني ألداء هذه املهمة.
  هذا ما جاء في الوثيقة ونرى 
أهمية تطبيقه، أمــــا ما نقترحه 
كقطاع التعليــــم اخلاص والذي 
التطوير  ســــيصب في مصلحة 
التعليمي باملدارس اخلاصة فهو 

كما يلي:
  ١- إعــــادة النظــــر بالهيــــكل 
التنظيمي لإلدارة العامة للتعليم 

اخلاص.
  ٢- إعــــادة النظر في القائمني 
والقياديني في القطاع وتأهيلهم 
وإعدادهــــم للقيــــادة وضخ دماء 
جديــــدة  مؤهلــــة ومتخصصة 
في القطاع (نظــــرا لعدم التمكن 
من حتقيق ما جــــاء في الوثيقة 
بتقسيم املناطق التعليمية لتشمل 
كل منطقــــة ١٥ مدرســــة جلميع 
املراحــــل وانشــــاء مركز خاص 
بالتطوير املدرسي قسم تطوير 
القيادة وقسم اخلدمات واخلدمات 
املســــاندة) وذلك للتكلفة املادية 
الدولة  التي ستتكبدها  الضخمة 
واعتراض ديوان اخلدمة املدنية 
عليها في حال التوسعة في الهياكل 

التنظيمية.
  ٣- إنشــــاء مجلس للشراكة 
املجتمعية يضــــم اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص ـ احتاد اصحاب 
املدارس اخلاصة ـ وأولياء أمور 
من جميع األنظمة التعليمية مبا 
فيهــــا االحتياجات اخلاصة ذوي 
اإلعاقة) بهدف تقــــارب وجهات 
النظر للتطوير واالرتقاء بالعملية 
التعليميــــة وحتقيــــق املصلحة 
املشــــتركة للجميع والتي تعود 

للطالب والوطن.
  ٤- إعادة تقييم املدارس بجميع 
انظمتها حاليــــا من خالل جهات 
محايدة معتمدة خارجية لتصحيح 
املســــار والوقوف على التطوير 
املنشود، مع الزامها بإعداد وتأهيل 
وتدريب كوادر وطنية للمشاركة 

في عملية اإلشراف والتقييم.

تغيير في وزارة التربية واداراتها 
لتحقيق ذلك.

  أما ما يخــــص تطوير قطاع 
التعليــــم اخلاص فنحــــن نؤيد 

املقترحات التالية:
  ١- وضع معايير ملنهج تربوي 
وطني متكامل موحد بني التعليم 

اخلاص والعام.
  ٢- إنشــــاء مجلــــس أعلــــى 
للتعليــــم اخلــــاص يهتم بوضع 
ومراجعة املعايير املتبعة للتقييم 
الذاتي ومهمته رقابية اشــــرافية 

تطويرية.
  ٣- مــــن أهم أســــباب جناح 
التعليــــم في املــــدارس األجنبية 
العاملية (حيث  عملية االعتراف 
جتدر اإلشارة الى أهمية حصول 
املدارس األجنبية على االعترافات 
املطلوبة من مؤسســــات اجنبية 
موثقة وجميع املدارس لدينا لديها 
اعترافات حاليا ولكن البعض منها 
جاء من مؤسسات ليست باملستوى 
املطلوب ويوجب اعادة تقييم هذه 
املدارس، ونتمنى تطبيق ذلك على 
جميع املــــدارس اخلاصة (جميع 
انواع األنظمة مبا فيها االحتياجات 

اخلاصة ذوي اإلعاقة).
  ٤- إعطاء حرية اكبر ملديري 
املدارس في اتخاذ القرارات (تعيني 
املعلمنيـ  ضمن اللوائح والضوابط 
لشروط التعيني)ـ  قبول الطلبةـ  
الالئحة التأديبية للمعلمـ  الالئحة 
التأديبية للطالبـ  (وتكون اللوائح 
القانونية)  معتمدة من الشؤون 
ـ استخدام مناهج مساندة ملنهج 
وزارة التربية املعتمد واملطبق في 
التعليم العام او املناهج اخلاصة 
للمدارس األجنبية واملقررة من 
وزارة التربية حسب احتياجات 
الطلبة واألنشــــطة  مســــتويات 

املدرسية).
  ٥- األنشــــطة املدرسية جزء 
ال يتجزأ مــــن العملية التربوية 
والتعليمية حيث انها تسهم في 

 مريم بندق
التربية    رفــــع وكيــــل وزارة 
املســــاعد لقطاع التعليم اخلاص 
فهد الغيــــص ورقة عمل لوكيلة 
الوزارة املساعدة للشؤون اإلدارية 
والوكيلة املســــاعدة للتخطيط 
واملعلومــــات باإلنابــــة عائشــــة 
الروضان حــــول وثيقة تطوير 
الوزارة  التي تعكــــف  التعليــــم 
على تنفيذها اآلن بتوجيهات من 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود، جاء في 
الورقة: ان االستراتيجية اخلاصة 
ببرنامج اإلصالح املدرسي تقوم 
على اســــاس وأركان ٦ كما جاء 
في وثيقة تطوير قطاع التعليم 
بصفة عامة وهي التطوير داخل 
املدرســــة، وضع مجموعة كاملة 
من املعاييــــر الواضحة، العملية 
التربوية تتخذ من الطالب محورا 
لها، زيادة اإلمكانيات، اخلدمات، 

املراقبة والتقومي.
  وأفاد الوكيل الغيص بأن هذه 
املعايير هي ما مت التركيز عليه في 
قطاع التعليم اخلاص عند إعداد 
مشروع قانون التعليم اخلاص، 
وهذه األسس هي التي نسعى إلى 
ان تنال مــــن االهتمام والتطبيق 
في كل من قطاعي التعليم العام 
واخلاص، كمــــا تناولت الوثيقة 
في املشروع الرابع عشر مساهمة 
املدارس االجنبيــــة اخلاصة في 
تطويــــر التعليــــم (صفحة ٤٠) 
وهو من التقرير اخلتامي املقدم 
لفريق املدارس األجنبية اخلاصة 
بالكويت، والذي نرى اقتصاره على 
املــــدارس األجنبية دون املدارس 
ثنائية اللغة، ودون توافر دراسة 
حقيقية واقعية وافية عن وضع 
املدارس االجنبية اخلاصة، او من 
جهة رقابية خارجية محايدة لديها 
اخلبرة واملكانة في تقييم املدارس 
الدولية  األجنبية واالعترافــــات 
املانحة لهذه املدارس، وذلك بقصد 
حتقيق التقييم السليم الذي يحقق 

النجاح واجلودة املطلوبة.
التعليم  الوثيقــــة    ومتتــــدح 
الــــذي حقق  اخلــــاص األجنبي 
النجاح من خالل ادوات وقوانني 
وأسس مهمة يسير عليها تتمثل 
في: املجلس األعلى إلدارة املدرسة، 
إدارة املدرسة، املعلمون والكادر 
املساعد، الطالب وأولياء األمور.

الوثيقــــة بالتطوير    وتنادي 
والتأهيل للمــــدارس احلكومية 
لتواكب وحتقق النجاح كاملدارس 
األجنبية والذي سيؤدي لتحسني 
املخرجات وما يجب ان يحدث من 

 دارين العلي
  علمـــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة 
الكهرباء واملاء اخطرت اصحاب املباني التجارية 
واالســـتثمارية واملصانع اجلديـــدة التي طلبت 
تزويدها بالكهرباء فـــي مختلف املناطق بأنه ال 
توجد امكانية للتغذية بالتيار الكهربائي اال بعد 
تشغيل محطات التحويل الرئيسية في املنطقة 

التي تتبع لها املنشأة.
  ولفتت املصادر الـــى ان محطات التحويل قد 
مت اجنازها وتركيبها ولكن لن يتم ايصال التيار 
الكهربائي اليها قبل انتهاء موسم الذروة اي بعد 
انقضاء شهر رمضان وحتى نهاية اكتوبر املقبل 
وعليه ال ميكن تزويد املؤسسات اجلديدة هناك 

بالكهرباء قبل تشغيلها.
  وأضافت املصادر ان الوزارة ملتزمة بوعودها 
ايصـــال التيار لكل من يطلبه، مؤكدة ان االجراء 
الذي اتخذته بهذا اخلصوص ينبع من احلفاظ على 

التيار وتخطي اوقات الذروة دون زيادة االحمال 
على الشـــبكة، خصوصا في هذه الفترة احلرجة 
التي تشـــهد ارتفاعا في االستهالك بسبب عودة 

املسافرين وبدء شهر رمضان املبارك.
  وفيما يتعلق باالحمال فقد سجلت امس اعلى 
حمل كهربائي لهذا العام حيث بلغ ٩٨٠٠ ميغاواط 
في منتصف اليـــوم عند درجة حرارة ٤٨ مئوية 
متخطيا احلمل االقصى الذي سجل للعام املاضي 
والذي بلغ ٩٧١٠ ميغاواط، ولكنه لم يفق توقعات 
الوزارة حيث اكدت مصادر مســـؤولة فيها ان ما 
يســـجل حاليا من ارتفاع في االستهالك ال يخرج 
الكهرباء من «الوضع اآلمن» الن االستهالك االقصى 
املتوقع لهذا العام والذي من املمكن ان يسجل خالل 
اغســـطس اجلاري هو ١٠٫٤٠٠ ميغاواط علما ان 
الطاقة االنتاجية الكلية للبالد هي ١١ ألف ميغاواط 
وهـــذا يعني وجود فائض يبلـــغ ٦٠٠ ميغاواط 

تقريبا. 

 متاضر السديراوي عبدالعزيز الزبن  عائشة الروضان عبلة العيسى
 فهد الغيص

 الشيخ احمد العبداهللا لدى عودته إلى البالد وفي استقباله الشيخ فيصل املالك 
 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح وروضان الروضان

 ترأست اجتماع االستعداد لالحتفاالت الوطنية للعام المقبل

 وكيلة التربية لـ «األنباء»: صرف مكافآت العاملين في االمتحانات خالل أيام  
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  اعلنت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي االنتهاء 
من اعتماد مكافآت العاملني في االوبريت الوطني «قول 
وفعل» ملختلف اللجان واللجنة الرئيسية والتواجيه 
الفنيــــة واملعلمني وغيرهم من املشــــاركني في االعمال 

املقدمة.
  وقالت الوكيلة السديراوي، في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»: ارسلت جميع املزاوالت الى القطاع املالي 
التخاذ اجــــراءات الصرف والتحويل الى احلســــابات 

الشخصية بالبنوك.
  واضافت انه سيتم ايداع مبالغ املكافآت للجميع قبل 
عيــــد الفطر بوقت كاف، وردا على ســــؤال حول موعد 
صرف مكافآت العاملني في امتحانات الفترة الدراسية 
الرابعة للثانوية العامــــة والفترة الثانية لالمتحانات 
املؤجلة، اوضحت الوكيلة الســــديراوي ان ايداع هذه 

املكافآت سيتم خالل ايام معدودة.
  الى ذلك، واصلت وكيلة الوزارة اجتماعات االستعدادات 
لالحتفال مبناسبة الذكرى الـ ٤٩ للعيد الوطني والذكرى 

الـ ١٩ لعيد التحرير.
  وجاء في قرار التشكيل: شكلت الوكيلة السديراوي 
فريق عمل اعداد دليل مستخدم تقومي الكفاءة بالنظم 

املتكاملة.
  ـ بعد االطالع علــــى القانون ونظام اخلدمة املدنية 

لسنة ١٩٧٩.
  ـ وبناء على مقترح جلنة التنظيم رقم ٢٠٠٩/٤ بتاريخ 
٢٠٠٩/٧/٥ مبوائمة البنود وعناصر تقومي الكفاءة مبا 

يتوائم مع النظم املتكاملة.
  ـ وســــعيا لتحقيــــق النقلة النوعيــــة املرتقبة في 
نظــــام العمل داخل الــــوزارة باســــتخدام تكنولوجيا 

املعلومات.
  ـ وملقتضيات العمل واستجابة ملصلحته.

  تقرر أوال: تشكيل فريق عمل برئاسة يسرى العمر 
مدير عام منطقة الفروانية التعليمية وعضوية كل من: 
عبلة عبداهللا العيسى، وفاء سالم الكنيمش، خالد علي 
محمد القبندي، عبدالعزيز عبداهللا علي العصفور، نورة 
خالد سعود العنزي، عماد احمد حسن عبدالسالم، محمد 

ابواليزيد جاب اهللا، حنان ياسني احمد صالح وسعاد 
صالح عبداهللا ابومرزوق.

  ثانيا: تتحدد مهام الفريق في اآلتي:
  ـ موائمــــة الفروقات بتقومي الكفاءة مبا يتوافق مع 

البنود الواردة بالنظم املتكاملة.
  ـ تسكني العناصر مبا يتوافق مع البنود.

  ـ مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية باالضافة او احلذف 
او تعديل املسمى واالتفاق على التقييم النهائي.

  ـ اعداد كتيب تفصيلي لتوضيح البنود املطروحة 
وتوزيع الدرجات ليكون مرجعا ومعينا ملدخل ومستخدم 

النظام.
  ثالثا: يجتمع الفريق بناء على دعوة من رئيسه او 

من ينوب عنه في غير اوقات العمل.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء الفريق 

وفق النظم املتبعة.
  خامسا: يبدأ الفريق عمله ابتداء من ٢٠٠٩/٧/٥ وحتى 

.٢٠٠٩/١٢/٣٠
  سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. 

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
امــــس رئيس مجلس الــــوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان. 
  كما اســــتقبل ســــموه بقصر السيف رئيس 

مجلس االمة باالنابة عبداهللا الرومي. 
  كمــــا اســــتقبل ســــموه املستشــــار بديوان 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ د.سالم 

اجلابر. 

 الزبن: يجوز إضافة شروط أخرى حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط

 السديراوي: إعادة دراسة المدد المحددة للوظائف اإلشرافية

له الترشيح الى الوظيفة االشرافية 
اما بالنســـبة لكثير من الوظائف 
التخصصية فتكـــون تعاقدا من 
جهات اخرى او ندبا لالســـتعانة 
بها ببعض املواضيع حلل املشكالت 
االدارية ومن ثم ميكن االستغناء 

عنها.
  ثالثـــا: اما بالنســـبة لوظيفة 
مراقب شـــؤون تعليمية فشروط 
شغل الوظيفة لها هي ١٦ سنة خبرة 
حســـب تصنيفات ديوان اخلدمة 
وليســـت ٨ سنوات حسب ما جاء 
بكتاب وكيل وزارة التربية وكذلك 
وظيفة مدير مدرسة فإن سنوات 
اخلبـــرة لها هي ١٤ ســـنة لذا فإن 
مراقب الشؤون التعليمية حسب 
التسلســـل الوظيفي فـــي الهيكل 
التنظيمي لقطاع التعليم العام هو 
من يشرف على مدير املدرسة وذلك 
الجتيازه املدة املقررة له من سنوات 

اخلبرة في قطاع التعليم.
  رابعا: اما بالنســـبة للوظائف 
املرتبطة بكادر مالي مثال على ذلك: 
الطب،  الهندسة، وظائف  وظائف 
وظائف احملاسبة، وظائف التعليم 
وغيرها، حيث مت ربطها بكادر مالي 
بسبب طبيعة عملها حيث حتتاج 
الى جهد ووقت اكثر وتختلف مهامها 
وواجباتها عن غيرها من الوظائف 
االدارية االخرى التي تكون مكتبية 
وموسمية وليس طوال السنة وال 
ميكن معادلة سنوات اخلبرة مع 
غيرها من الوظائف االخرى االدارية 

التخصصية.
  فـــإن ادارة التطوير والتنمية 
تتفـــق مـــع رأي ديـــوان اخلدمة 
املدنيـــة بـــأن هنـــاك اختالفا بني 
الوظائف التخصصية والوظائف 

االشرافية. 

و١٤ سنة لشغل وظيفة رئيس قسم 
وهي مدد طويلة للغاية غير مالئمة 

لشغل الوظائف االشرافية.
  هذا وتضمنت الدراسة املقدمة 
من مديرة إدارة التطوير والتنمية 
عبلة العيســـى حول اعادة النظر 
الوظائف  املدد احملددة لشغل  في 
االشرافية ما يلي: ان ديوان اخلدمة 
املدنية قد وضع تلك الشروط كحدود 
دنيا لســـنوات اخلبرة للوظائف 
االشـــرافية مع الســـماح للجهات 
احلكومية بزيادة تلك الســـنوات 
حسب احتياجاتها من خبرات على 
اال تقل السنوات عما مت حتديده من 
قبل الديوان وكذلك اتاح الديوان 
الفرصة حلملة الدبلوم والثانوية 
الى  الكويتيني للترقي  العامة من 
الوظائف االشرافية ولم يقصرها 
على حملة املؤهل اجلامعي لفتح 
باب املنافسة واملفاضلة بني املتقدمني 
للوظيفة. وبناء على ما سبق فإننا 

نود إفادتكم مبا يلي:
  أوال: فيمـــا يخـــص الوظائف 
االشـــرافية فقد اكد الديوان على 
ضرورة اعتمادهـــا كوظيفة على 
الهيكل التنظيمي وذلك لســـهولة 
امكانية تسلسلها الوظيفي باملسار 
الوظيفي اما الوظائف التخصصية 
فليس لهـــا تواجد علـــى الهيكل 
التنظيمي لـــذا ال ميكن معادلتها 
بالوظائف االشـــرافية مثال على 
ذلك وظيفة رئيس قسم كوظيفة 
اشـــرافية ووظيفـــة اختصاصي 

محاسبة كوظيفة ادارية.
  ثانيا: ان املوظف الذي سيرشح 
الى وظيفة رئيس قســـم اشترط 
فيه ان يكون قد امضى مدة سنتني 
كاملتني في اجلهة احلكومية (حسب 
ديوان اخلدمة املدنية) لكي يتسنى 

وهي اخلبرة املطلوبة ملستوى كبير 
اختصاصيني].

  يرجـــى االحاطة بـــأن لكل من 
الوظائف االشـــرافية والوظائف 
املصنفـــة الشـــروط اخلاصة بها 
الختالف طبيعة هذه الوظائف ومن 
ثم ال يجوز تطبيق احد شروط شغل 
الوظائف املصنفة (شرط اخلبرة) 
على الوظائف االشرافية اذ لكل منها 

املجال اخلاص بها.
  ومـــن ناحيـــة اخـــرى فـــإن 
الوظائف االشرافية  ربط شـــغل 
باملستويات الوظيفية املشار اليها 
(اختصاصي، اختصاصي اول، كبير 
اختصاصيني)، يعني قصر شغل 
الوظائف االشـــرافية ع لى حملة 
املؤهل اجلامعي فقط بحسبان ان 
هذه املستويات الوظيفية للوظائف 
املصنفة تشغل باملؤهل اجلامعي 
ويكون االقتراح املتقدم ليس تعديال 
ملدد اخلبرة فقط وامنا تعديل ايضا 
في شـــروط املؤهل الالزم لشغل 
الوظائف االشرافية ومبوجبه لن 
يسمح حلملة الدبلوم او الدورات 
التدريبية بعد الثانوية العامة بشغل 
الوظائف االشرافية، كما انه اذا كان 
االقتراح ملجرد زيادة مدة اخلبرة 
دون ربط ذلك مبستويات وظيفية 
معينـــة فإنه ملـــا كان القرار رقم 
٢٠٠٦/٢٥ يشترط لشغل الوظائف 
االشرافية من حملة الدبلوم اضافة 
٤ سنوات خبرة باالضافة للخبرة 
املقررة حلملة املؤهـــل اجلامعي 
فإن االقتـــراح املعروض يعني ان 
احلاصل على دبلوم مدته سنتان 
بعد الثانوية العامة سيحتاج بعد 
اضافة ٤ سنوات للخبرة املطلوبة 
الى ٢٢ ســـنة لشغل وظيفة مدير 
إدارة و١٨ سنة لشغل وظيفة مراقب 

الزبن  الديوان عبدالعزيز  رئيس 
بخصوص مقترح تعديل شروط 
شغل الوظائف االشرافية والذي رفع 

لوكيلة الوزارة وجاء فيه:
  باالشـــارة الى كتابكم بشـــأن 
طلب اعادة النظر في املدد احملددة 
لشـــغل الوظائف االشرافية طبقا 
لقـــرار مجلـــس اخلدمـــة املدنية 
وحيث انه ســـبق بحث املوضوع 
وافادتكم بالرأي مبوجب كتابنا رقم 

(٠٢٠٠٢٦٢٢) املؤرخ ٢٠٠٩/٣/٣١.
  لذا يؤكد الديوان على ما سبق 
ان تضمنه كتابنا املذكور، علما بان 
املادة ٤ من قـــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (٢٠٠٦/٢٥) نصت على 
ان الشروط الواردة في املادة ٢ من 
هذا القرار هي احلـــد االدنى التي 
يتعني التزام اجلهات بها لشغل هذه 
الوظائف ويجوز اضافة شـــروط 
الوظائف االشرافية  اخرى لشغل 
حســـب الظروف وطبيعة العمل 
والنشاط في كل جهة على أال يكون 
من شأنها االخالل بالضوابط املشار 

اليها باملادة ٢ من هذا القرار.
  وينـــص كتاب الزبـــن املؤرخ 
فـــي ٢٠٠٩/٣/٣١ املرســـل لوكيلة 
السديراوي على:      الوزارة متاصر 
باالشارة لكتابكم بشأن االقتراح 
بزيادة مدد اخلبرة املقررة لشغل 
الوظائف االشرافية بحيث تكون 
مماثلة ملدد اخلبرة املقررة لشغل 
الوظائف املصنفة [(رئيس قسم 
٦ ســـنوات خبرة) تعدل الى (١٠ 
ســـنوات) وهي اخلبرة املطلوبة 
ملســـتوى اختصاصي، مراقب (٨ 
سنوات) خبرة تعدل الى (١٤ سنة) 
وهي اخلبرة املطلوبة ملســـتوى 
اختصاصـــي اول، مدير إدارة (١٠ 
سنوات) خبرة تعدل الى (١٨ سنة) 

 مريم بندق
  اوضحت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي للوكيلة املساعدة 
للشؤون اإلدارية عائشة الروضان ان 
الدراسة الصادرة من ادارة التطوير 
والتنمية ومخاطبات رئيس ديوان 
اخلدمة املدنيـــة عبدالعزيز الزبن 
تؤيدان اعادة النظر في املدد احملددة 
لشغل الوظائف االشرافية بوزارة 
التربية. وقالت الوكيلة السديراوي 
للروضان: باالشارة الى كتاب ادارة 
التطوير والتنمية نحيطكم بشأن 
طلب اعادة النظر في املدد احملددة 
لشغل الوظائف االشرافية، نحيطكم 

مبا يلي:
  ١ـ  ان املدد الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ 
بشأن شروط الوظائف االشرافية 
متثل احلدود الدنيا لشـــغل هذه 
الوظائف وان هذه املدد اعتمدتها 
الـــوزارة ومت العمل بها، وكون ان 
قـــرار مجلس اخلدمة املدنية حدد 
هذه املدة كحدود دنيا فانه يسمح 
بتحديد مـــدد اكبر وقد اكد ديوان 

اخلدمة املدنية على ذلك.
  ٢ـ  ان ما ورد بكتاب ادارة التطوير 
والتنمية، بأن شروط شغل وظيفة 
مراقب شؤون تعليمية هي ١٦ سنة 
خبرة وان مدير املدرسة يستلزم 
١٤ ســـنة خبرة، هو احد االسباب 
التي تدعو الى اعادة دراسة املدد 
حيث يترتب على الوضع احلالي ان 
يكون هناك وظيفة مراقب حتتاج 
١٦ سنة خبرة، وظيفة مراقب اخرى 
٨ سنوات خبرة فقط، والوظيفتان 
في نفس الوزارة، واالصل ان جميع 
الوظائف املتناظرة من مســـتوى 
اشـــرافي واحد يجب ان تتساوى 
في مدد اخلبرة ومستوى املؤهل 

الدراسي.
  ٣- ورد بكتاب ادارة التطوير 
والتنميـــة عدم امكانيـــة معادلة 
الوظائـــف االشـــرافية بالوظائف 
التخصصية، اال انه ميكن االسترشاد 
مبدد شغل الوظائف التخصصية 
فـــي حتديد مدد شـــغل الوظائف 

االشرافية.
  وفي جميع االحوال فان ما ورد 
التطويـــر والتنمية  ادارة  بكتاب 
املشـــار اليـــه يؤيد طلـــب اعادة 
دراسة املدد الالزمة لشغل الوظائف 

االشرافية.
  وحصلت «األنباء» على كتاب 

 سموه التقى الرومي وسالم الجابر

 نائب األمير استقبل المبارك ومحمد الصباح والروضان
 الكويت هنأت سنغافورة بعيدها الوطني

  وعباس بإعادة انتخابه رئيسا لـ«فتح» 

 بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس ســـيالبان راما ناثـــان رئيس جمهورية 
ســـنغافورة الصديقة عبر فيها ســـموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور  الصحة 
والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث سمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس سيالبان راما ناثان رئيس جمهورية سنغافورة 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. وبعث سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
   من جهة اخرى، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمود عباس رئيس السلطة 
الفلسطينية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
اعادة انتخابه رئيســـا حلركة فتح متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد. كما بعث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 عاد إلى البالد بعد جولة أوروبية استغرقت ٩ أيام

 العبداهللا: متفائلون بأن يغير «ذخيرة الدنيا»
  انطباع بعض الغربيين عن المنطقة

 عاد وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهللا الى البالد 
امس بعد جولة اوروبية استمرت 
٩ ايام تفقد فيها عددا من املرافق 
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
وشارك في افتتاح معرض «ذخيرة 

الدنيا».
العبداهللا    وقال الشيخ احمد 
إثر وصوله الى املطار: ان الرحلة 
بدأت من بلجيكا لزيارة شــــركة 
البترول الكويتية العاملية التابعة 
للمؤسسة ومن ثم ايطاليا وهولندا 
لزيارة فروع الشركة واستعراض 
البيانــــات املاليــــة والتعرف الى 

الشباب الكويتي العامل فيها.
  واضاف ان الشطر الثاني من 
اجلولة كان في سانت بطرسبورغ 
في روسيا ومثل فيه صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد في 
افتتــــاح معرض «ذخيرة الدنيا» 

التابع لدار االثار االسالمية.
  وقال ان املعرض يعد رسالة 

تبني للعالم ان هناك كنوزا ثقافية 
وتاريخية لدينا واننا شعب ذو 
حضارة وثقافة، معربا عن تفاؤله 
مبســــاهمة هذه املبادرة الثقافية 
في تغيير انطباع بعض الغربيني 
عن املنطقة التي يرون انها «تنتج 

االرهاب».

  ونوه بحسن وفادة املسؤولني 
عن املدينة واتاحة الفرصة لعرض 
الثمينة تاريخيا،  املقتنيات  هذه 
مضيفا ان عددا من وسائل االعالم 
الــــى تغطية  الغربية ســــارعت 
املعرض الذي سيترك اثرا طيبا 

لسمعة الكويت. 


