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9 ال تعويض للمدارس الخاصة
علمت »األنباء« أن وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلم���ود لن تقدم 
ملجل���س ال���وزراء طلبا لتعوي���ض املدارس 
اخلاصة واالجنبية التي مت تأجيل الدراس���ة 
بها بحس���ب طلب االحتاد الكويتي ألصحاب 

املدارس اخلاصة.

يسرى العمر أبلغت مقربين منها شفهيًا بنيتها التقاعد والخالدي ترى أنها األكفأ والعجيل والخباز خاطبا الوزيرة رسميًا لترشيحهما

الحمود مصّرة على اللوغاني للتعليم العام واعتمدت المري للتخطيط
والسديراوي قلقة من فقدان الكفاءات المتميزة

»التربية«: تعديالت جذرية على نقل وندب الموظفين
مريم بندق

احدثت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تعديالت على موضوع ندب ونقل 
املوظفني وذلك ف���ي قرار وزاري 
جاء فيه: احلاقا بالقرار الوزاري 
رقم 2009/137 بش���أن حظر نقل 
او ندب املوظفني حديثي التعيني 
التعليمية من  الهيئة  من اعضاء 
مراكز عملهم الى مراكز عمل اخرى 
قبل مضي 3 س���نوات من تاريخ 
ال���وزاري رقم  التعيني، والقرار 
2002/416 اخلاص بقواعد التحويل 
من وظائ���ف التدريس الى العمل 
االداري وم���ن العمل االداري الى 

وظائف التدريس.

- وبن���اء على م���ا تقتضيه 
مصلحة العم���ل وقررت في قرار 
جديد: أوال: يس���تثنى من العمل 
بالقرار ال���وزاري رقم 2009/137 

احلاالت التالية:
1 � م���ن ترى االدارة التابع لها 
املوظف ان مصلحة العمل تقتضي 

نقله الى جهة أخرى.
2 � املعلمون واإلداريون الذين 
يتنقلون الى كل من جامعة الكويت 
� الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية.
ثاني���ا: يلزم خريج���و كلية 
التربية جامعة الكويت والتربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيق���ي والتدريب بالعمل في 
وزارة التربية، ويستثنى من هذا 

اإللزام:
� من يتقدمون إلعادة تعيينهم 
بعد تركهم العمل بشرط ان يكونوا 
قد خدموا في وزارة التربية عامني 

دراسيني على األقل.
القرار  ثالثا: يس���تثنى م���ن 
ال���وزاري رقم 2002/416 اخلاص 
التحويل م���ن وظائف  بقواع���د 
التدريس الى العمل االداري ومن 
العمل االداري الى وظائف التدريس 
املعلمون الذين أمضوا في اخلدمة 

15 سنة.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.

يقام االحتفال برعاية وحضور صاحب السمو خالل نوفمبر

وزيرة التربية شّكلت فريق اإلعداد الحتفال
جائزة جابر األحمد لبحوث االحتياجات الخاصة

مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لالعداد لالحتفال 
الذي سيقام حتت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وذلك لتكرمي الفائزين ب�»جائزة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى االمير الش���يخ جابر االحمد 
للبحوث والتدريب مبجال التربية اخلاصة لصالح املعوقني 
عقليا« والذي س���يقام بالتنسيق مع منظمة اليونسكو 
خالل ش���هر نوفمبر 2009. ونص القرار: اوال تش���كيل 
فريق عمل لالعداد حلفل تكرمي الفائزين بجائزة املغفور 

له االمير الش���يخ جابر االحمد اجلابر الصباح للبحوث 
والتدريب مبجال التربية اخلاصة لصالح املعوقني عقليا، 
وذلك برئاس���ة عبداللطيف احمد البعيجان، وعضوية 
د.مساعد راشد الهارون ود.عبدالرزاق مشاري النفيسي، 
انيس���ة محمد الوهابي، محسن بورقبة، دخيل العنزي، 
دالل حيدر احلسن، باسل جاسم السبت، حصة عبداهلل 
مرزوق، س���ميحة عبداللطيف الفرهود، محمد احمد بن 
س���المة، نوف طالل الفالح، احمد حماد اللهو، عائش���ة 

عيسى املطر.
ثاني���ا مهام الفريق: اعداد املخاطبات الالزمة للجهات 

والوزارات املعنية لتس���هيل مهم���ة فريق العمل، تقدير 
امليزانية املطلوبة، اع���داد برنامج احلفل، توفير االقامة 
املناسبة للضيوف، توفير املواصالت الداخلية والتنقالت، 
اختيار املكان املناس���ب القامة احلف���ل وجتهيزه، اعداد 
الترتيبات االعالمية مبا فيها الدعوات واملطويات والتغطيات 

االعالمية، استصدار تأشيرات الدخول.
ثالثا: يستعني فريق العمل مبن يراه مناسبا للمساهمة 

في اجناز املهام املطلوبة املشار اليها اعاله.
رابعا: تصرف مكافأة مالية وفقا للنظم املتبعة.

على جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه.

عبلة العيسىمنى اللوغانيبدرية اخلالديد.موضي احلمود متاضر السديراوي

مكي اخلبازد.عايض املريراشد العجيل

يسرى العمر

علمت »األنباء« ان الوزيرة 
احلم���ود اس���تقرت على ندب 
الثقافي بسفارتنا  املستش���ار 
ف���ي القاه���رة د.عايض املري 
للعمل وكيال مساعدا للتخطيط 

واملعلومات بوزارة التربية.

ندب عايض المري 
وكياًل مساعدًا 

للتخطيط والمعلومات

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزير 
التعليم العالي د.موضي احلمود طلبت من 
رئيس مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح اعتماد ترشيح مدير عام 
منطقة العاصمة التعليمية منى اللوغاني 

وكيال مساعدا للتعليم العام.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان احلمود طلبت من 
الشيخ د.محمد الصباح اإلسراع في اعتماد 
اللوغان����ي »بالتمرير« وعدم انتظار عقد 
جلس����ة مجلس اخلدم����ة املدنية التي قد 

تتأخر.
مصادر وثيق����ة االطالع والثقة أبلغت 
»األنباء« ان خطوة الوزيرة أحدثت نوعا 
من عدم االس����تقرار بني بعض القياديني 
األقدم من اللوغاني، ومتنت هذه املصادر 
على الوزيرة احلمود التأني في حس����م 
املوضوع للتع����رف عن قرب على بعض 
القيادات التربوية األخرى األقدم واألكثر 
خبرة في التعليم العام من خالل تكليفهم 

بالتناوب بتولي القطاع باإلنابة.
وأكدت املص����ادر ان د.موضي احلمود 
جدي����دة على وزارة التربي����ة وليس لها 
سابق معرفة بالتربويني، والتأني ومنح 

عموم املناط����ق التعليمية بل امتدت الى 
مديري االدارات املركزية حيث تقدم مدير 
ادارة املوارد البشرية راشد العجيل بطلب 
الى وزيرة التربية لترقيته كوكيل مساعد، 
مص���ادر مقربة من مدي���رة إدارة التطوير 
والتنمية عبلة العيس���ى قالت إن العيسى 
من الكفاءات املتميزة مقارنة باجلميع، فهي 
الوحيدة بينهم التي حتمل ماجس���تيرا في 
التربية. ومن قطاع التوجيه الفني تقدم 
املوجه العام للحاسوب مكي اخلباز بطلب 
ايضا الى الوزيرة مؤكدا انه األكثر خبرة 

في التعليم العام.
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي التي 
التزمت الصمت عند سؤالها عن رأيها في 
اختيار اللوغاني قالت مصادر مقربة منها ان 
الوكيلة السديراوي قلقة من فقدان الكفاءات 
التربوية املتميزة التي تعبت عليها الوزارة، 
واجلميع فيهم اخلير والبركة. وفي ديوان 
اخلدمة املدنية استطلعت »األنباء« الرأي 
حول ترشيح مدير عام منطقة العاصمة 
التعليمية من����ى اللوغاني ملنصب وكيل 
التعليم العام فقالت مصادر مسؤولة ان 
اعتراض الديوان قائم ألن الترشيح لم يتم 
بالطريقة الصحيحة، فاللوغاني ليس����ت 
األقدم فضال عن تهدي����د مديري العموم 
باالس����تقالة والتقاعد ال����ى جانب بعض 

األخطاء التي تسببت فيها.

اآلخري����ن الفرصة كفيالن بتكوين قناعة 
موضوعية حول الشخص األكثر مالءمة 
لتولي املنص����ب، وقالت املص����ادر نعم 
هناك قيادات لديها س����نوات خبرة أكثر 
في قطاع التعليم العام مقارنة باللوغاني 
التي تنحصر أغلب س����نوات خبرتها في 
رياض األطفال وتعتبر األحدث خبرة في 

التعليم العام بالنسبة لعدد غير قليل من 
التربويني احلاليني.

واستطردت قائلة ان هذه اخلطوة لن 
تكلف الوزيرة شيئا بل العكس هو الصحيح 
فلرمبا وجدت من هو أصلح وأكفأ ولرمبا 
ترسخت قناعتها باللوغاني وفي هذه احلالة 
تس����تقر األوضاع في وزارة التربية بدال 

من حالة عدم االستقرار التي حدثت بني 
البعض عقب انتشار خبر اختيار الوزيرة 

ل��»اللوغاني«.
واش����ارت املصادر ال����ى ان حالة عدم 
االستقرار في العمل والوزارة بصفة عامة 
وقطاع التعليم العام بصفة خاصة دفعت 
البعض الى التفكير في االستقالة، علمنا 

منهم مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يس����رى العمر التي أحاطت مقربني منها 
شفهيا بأنها ستتقدم بطلب استقالة للتقاعد 
في الوقت الذي أبلغت فيه مديرة منطقة 
مب����ارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 

مقربني منها بالنية نفسها.
ولم تقتصر ردود الفعل على مديري 

دي�وان الخدم�ة ل�� »األنب�اء«: اعتراضن�ا قائ�م ألن الترش�يح لمنص�ب وكي�ل التعلي�م العام ل�م يت�م بالطريق�ة الصحيحة 

مريم بندق
علم���ت »األنب���اء« ان 
وزارة التربية تعاقدت مع 
نحو 1000 منفذة خدمة من 
مصر للعمل في املدارس 
براتب مقطوع 160 دينارا 

شهريا.
وقالت مصادر تربوية 
ل�»األنب���اء« ان وكيل���ة 
الوزارة املساعدة للقطاع 
االداري عائشة الروضان 
ام���س األول من  رجعت 
مهمة رس���مية في مصر 
اتفقت خاللها على ضوابط 
التعاق���د ومهام الوظيفة 

التي تقارب وظيفة »الفراشة«.
وأضافت املصادر ان الوزارة ستغطي بقية 

احتياجات املدارس من نيبال تليها الهند.
وأكدت املصادر على اهمية االسراع باحضار 

هذه العمالة الى املدارس 
حلاجتها الضرورية في 
ظل متطلبات االجراءات 
للوقاي���ة  االحترازي���ة 
انفلونزا  انتش���ار  م���ن 

اخلنازير.
ال���ى ذل���ك اص���درت 
الوكيل���ة الروضان قرارا 
بتكليف علياء محمد غنام 
� م.منس���ق اداري بادارة 
العامة بالقيام  اخلدمات 
بأعم���ال رئي���س قس���م 
السكرتارية باالضافة الى 

عملها األصلي.
يسري هذا القرار اعتبارا 

من تاريخ 2009/9/1 وحتى اشعار آخر.
على جه���ات االختصاص العل���م والعمل 
مبوجبه، والغ���اء ما يتعارض م���ع ذلك من 

قرارات.

الروضان اتفقت على التعاقد مع 1000 منفذة 
خدمة من مصر للعمل في المدارس

وليد بن غيث

عائشة الروضان

السديراوي أعادت تشكيل لجنة فحص المركبات الحكومية برئاسة بن غيث

»التربية«: صرف مكافآت امتحانات الفترة الرابعة 
والمؤجل مع رواتب العيد

 مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية في تصريحات خاصة 
ل���� »األنباء« ان صرف مكاف���آت االمتحانات 
للفترة الدراسية الرابعة واملؤجل سيتم مع 

رواتب الشهر اجلاري.
وقالت املصادر: ارسلت الكشوف الى القطاع 
املالي منذ أكثر من شهر ويعكف القطاع على 
التعاون مع قطاع التعليم العام للتدقيق في 
املزاوالت املطلوبة حتى يكون الصرف وفقا 

أليام العمل الفعلية.
الى ذلك أصدرت وكيل���ة وزارة التربية 
متاضر السديراوي قرارا بشأن إعادة تشكيل 
جلنة فحص وتسلم املركبات احلكومية وجلنة 

فحص وإعادة املركبات جاء فيه:

استنادا لتعميم وزارة املالية رقم 1 لسنة 
94 بش���أن فحص وتس���لم وإعادة املركبات 
احلكومية واملستأجرة وحتديد مدى مطابقتها 
للمواصفات والشروط املطلوب توافرها. ونظرا 

ملا تقتضيه مصلحة العمل تقرر:
أوال: إعادة تش���كيل اللجنتني املذكورتني 
برئاسة وليد محمد بن عيث مدير اخلدمات 
العامة وعضوية عادل علي الشويع رئيس 
قسم النقليات وأحمد خالد سمير وابراهيم 

موسى وضياء محمود.
ثانيا: اختصاصات اللجنتني:

1 � تقرير م���دى مطابقة املركبة موضوع 
الفحص للمواصفات والشروط املطلوبة.

2 � تقرير مدى سالمة املركبة وخلوها من 

أي نواقص أو عيوب.
3 � تقرير مدى توافر متطلبات األمن واملتانة 

التي تشترطها وزارة الداخلية في املركبة.
املركب���ة فني���ا  � تقري���ر صالحي���ة   4

لالستخدام.
5 � تقرير قبول أو رفض املركبة نتيجة 

فحصها.
6 � إعادة املركبات حسب التفاصيل الواردة 

في ملحق التعميم.
7 � معاينة ومتابعة حوادث الس���يارات 

وإنهاء اإلجراءات املرورية.
ثالثا: تصرف مكافآت مالية وفقا للنظم.

رابعا: على جميع اجلهات ذات االختصاص 
العلم والعمل مبوجبه.


