
االثنين 25 يناير 2010   3محليات
ولي العهد استقبل الخرافي و المحمد و4 وزراء

اس����تقبل سمو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي. كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل س����مو ولي العهد النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الش����يخ احمد الفهد ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صباح امس س���مو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.

كما استقبل سموه أمس بقصر السيف رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلرافي. واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.

»األنباء« تنشر لجان مقابالت الترقي لـ »اإلشرافية« بالتعليم النوعي
مريم بندق

تنش���ر  »األنباء« جلان مقابالت الترقي 
للوظائف اإلشرافية في التعليم النوعي كما 

يلي اوال: تش���كيل جلنة مقابلة املرشحني/ 
املرش���حات لتولي وظيفة مدير مدرس���ة 
مبدارس التربية اخلاص���ة وتضم كال من 

التالية اسماؤهم:
رئيس اللجنة محم���د جعفر الكندري � 

الوكيل املساعد للتعليم النوعي.

الوظيفةاالسم
مدير عام منطقة الفروانية التعليميةيسرى عبداللطيف العمر

مدير عام منطقة حولي منى خالد الصالل
التعليمية

مدير عام ادارة التعليم اخلاصمحمد عبداهلل الداحس
مدير ادارة التربية اخلاصةدخيل عايد العنزي

جلنة مقابلة املرشحني/ املرشحات لتولي وظيفة موجه فني تربية 
إسالمية.

رئيس اللجنة احمد املنيفي � املوجه العام للتربية االسالمية

الوظيفة � مركز العملاالسم

مدير الشؤون التعليمية � ادارة حمود عبداهلل بن ثاني
التعليم الديني

مدير الشؤون التعليمية � منطقة محمد حمود الزهمول
االحمدي التعليمية

موجه اول � ادارة التعليم اخلاصجاسم محمد املسباح

موجه اول � منطقة مبارك الكبير عبداهلل سليمان الشايجي
التعليمية

مقرر � التوجيه العامغامن علي الكندري

جلنة مقابلة املرشحني/ املرشحات لتولي وظيفة رئيس قسم مبدارس 
التربية اخلاصة.

رئيس اللجنة دخيل العنزي � مدير ادارة مدارس التربية اخلاصة.

الوظيفة � مركز العملاالسم

مراقب الشؤون التعليمية � ادارة هيا علي الفهد
مدارس التربية اخلاصة

مدير مدرسة النور بنني � ادارة عبداهلل محمد املنصور
مدارس التربية اخلاصة

مدرسة الرجاء � ادارة مدارس هناء سعود املطيري
التربية اخلاصة

رئيس قسم التربية اإلسالمية

موجه فني اول تربية اسالمية � جاسم محمد املسباح
االدارة العامة للتعليم اخلاص

عبدالرحيم عبدالقادر 
السرحان

موجه فني تربية إسالمية � 
االدارة العامة للتعليم اخلاص

رئيس قسم اللغة اإلجنليزية

موجه فني اول لغة اجنليزية سيد عبدالرحمن
باالنابة � التعليم اخلاص

موجه فني لغة اجنليزية � ليلى العباد
التعليم اخلاص

رئيس قسم الرياضيات

موجه فني اول رياضيات � حسني عبداهلل
التعليم اخلاص

موجه فني رياضيات � التعليم عبدالرزاق البغلي
اخلاص

رئيس قسم احلاسوب

موجه فني اول حاسب آلي � زهير املطوع
التعليم اخلاص

موجه فني حاسب آلي � التعليم فاطمة مختار كابلي
اخلاص

رئيس قسم العلوم

موجه فني اول علوم � التعليم ليلى الوهيب
اخلاص

موجه فني علوم � التعليم ناصر البغلي
اخلاص

رئيس قسم اللغة العربية

موجه فني اول لغة عربية � مكية احلاج
التعليم اخلاص

موجه فني لغة عربية � التعليم ابراهيم جوهر
اخلاص

رئيس قسم االجتماعيات

موجه فني اول اجتماعيات � علي ملك
التعليم اخلاص

موجه فني اجتماعيات � التعليم فوزية الراشد
اخلاص

رئيس قسم التربية البدنية بنات

موجه فني اول تربية بدنية بنات امينة الفرحان
� التعليم اخلاص

موجه فني تربية بدنية بنات � منيرة اجليماز
التعليم اخلاص

رئيس قسم التربية البدنية بنني

موجه فني اول تربية بدنية بنني حبيب طالب
� التعليم اخلاص

موجه فني تربية بدنية بنني � خالد النجم
التعليم اخلاص

رئيس قسم التربية الفنية

موجه فني اول تربية فنية � منى الرميثان
التعليم اخلاص

موجه فني تربية فنية � التعليم سميرة ذكر اهلل
اخلاص

رئيس قسم التخاطب

موجه فني رياضيات � التعليم امل العنجري
اخلاص

ثانيا: تصرف مكافأة مالية لرؤس���اء اللجان واالعضاء حسب 
النظم املتبعة بهذا الشأن.

ثالثا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

الحمود لـ »األنباء«: اتفقنا وخبراء البنك الدولي على أولويات تطوير التعليم
ركزنا على كيفية المساعدة لدعم القدرة التنافسية للطالب بصفة عامة وفي اللغات والعلوم بصفة خاصة

قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج
مريم بندق

اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الحمود عدة قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج.

جاء القرار األول: بناء على الدعوة الموجهة من رئيس 
اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثالث للسمنة والنشاط 
البدني بمملك����ة البحرين لحضور المؤتمر المزمع عقده 
بمدينة المنامة في مملكة البحرين خالل الفترة من 2010/1/19 

الى 2010/1/21.
وبن����اء على كتاب الوكي����ل المس����اعد للتعليم العام 
بتاريخ 2010/1/17 وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 

المهمة.
وتضمن: اوال: ايفاد سبيكة صادق موجهة فنية تربية 
بدنية بنات بمنطقة الجهراء التعليمية في مهمة رسمية 
لحضور المؤتمر العربي الثالث للسمنة والنشاط البدني 
في مدينة المنام����ة � مملكة البحرين خالل الفترة من 18 

يناير 2010 الى 22 يناير 2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة باالضافة 

الى رسوم المشاركة وقدرها 50 دينارا بحرينيا فقط.
ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 

بموجب هذا القرار.
والثاني: بناء على الدعوة الموجهة من شركة سيسكو 
للشبكات لحضور مؤتمر Networkers at Cisco Live والمزمعة 
اقامته في برشلونة – اس���بانيا خالل الفترة من 28-25 

يناير 2010.
وبناء على كتاب الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات 
رقم 30 المؤرخ ف���ي 2010/1/10 وموافق���ة وكيل الوزارة 

واعتمادنا لهذه المهمة.
ونص على: اوال: ايفاد كل من:

م.علي اس���عد خريب���ط مهن���دس كمبيوت���ر بمركز 
المعلومات

م.يوس���ف عل���ي مانع مش���غل حاس���ب آل���ي بمركز 
المعلومات

م.وائل محمد جاس���م مش���غل حاس���ب آل���ي بمركز 
المعلومات

 Networkers at Cisco في مهمة رسمية لحض��ور مؤتمر
Live والمزمعة إقامته في برش�لونة � اس�بانيا خالل الفترة من 

24 يناير 2010 الى 29 يناير 2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 
بموجب هذا القرار.

وتلبية للدعوة الم��قدمة من المعهد العربي للتخطيط 
لحض����ور المؤتمر الدول����ي حول المرأة والش����باب في 
التنمية العربية الذي س����يعقد ف����ي القاهرة � جمهورية 
مصر العربية خ������الل ال��فت��رة من 22 م�ارس 2010 الى 

24 مارس 2010.
وبناء على كتاب الوكيل المس���اعد لألنشطة الطالبية 
بتاري���خ 2010/1/7 وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 

المهمة.

تقرر: أوال: ايفاد د.تهاني صالح خليف العنزي رئيس 
قسم االنشطة الثقافية بإدارة األنشطة المدرسية.

في مهمة رسمية لحضور المؤتمر الدولي حول المرأة 
والش���باب في التنمية العربية الذي سيعقد في القاهرة 
جمهوري���ة مصر العربية خالل الفترة من 21 مارس 2010 

الى 25 مارس 2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة باالضافة 
الى رسوم المش���اركة وقدرها اربعمائة دوالر اميركي ال 

غير للمشارك.
ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 

بموجب هذا القرار.
وبناء على الدعوة المقدمة من وزارة التربية والتعليم 
باإلمارات العربية المتحدة لحضور المؤتمر التربوي الثالث 
الذي سيعقد بمدينة دبي � االمارات العربية المتحدة خالل 

الفترة من 23 فبراير 2010 الى 25 فبراير 2010.
وكتاب الوكيل المساعد للتعليم الخاص بتاريخ 2010/1/14 

وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه المهمة.
تق���رر: اوال: ايفاد بدر الب���راك مراقب التربية الخاصة 

بمنطقة العاصمة التعليمية.
في مهمة رس���مية لحضور المؤتم���ر التربوي الثالث 
الذي سيعقد بمدينة دبي � االمارات العربية المتحدة خالل 
الفت���رة من 22 فيراير 2010 الى 26 فبراير 2010 ش���املة 

يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واإلقامة.

ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 
بموجب هذا القرار.

واستنادا الى الدعوة المقدمة من مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية للمشاركة بمخيم األمل العشرين للمعاقين تحت 
ش���عار »الطالقة بال حدود« في إمارة الشارقة � االمارات 
العربية المتحدة خالل الفترة من 30 يناير 2010- الى 4 

فبراير 2010.
وبناء على كتاب الوكيل المساعد للتعليم النوعي رقم 
338 بتاريخ 2010/1/17 بترش���يح المش���رفين على الوفد 
الطالبي من ذوي االحتياج���ات الخاصة، وموافقة وكيل 

الوزارة واعتمادنا لهذه المهمة الرسمية.
قررت الحمود: 

اوال: تكليف كل من: امل عيدان محمد الخليفة الموجهة 
الفني���ة للزه���رات والمرش���دات ادارة م���دارس التربية 

الخاصة
منى علي عبداهلل معلمة رياض اطفال قائدة روضة العطاء

في مهمة رسمية لإلشراف على الوفد الطالبي المشارك 
في مخيم األمل العش���رين في إمارة الش���ارقة � االمارات 
العربية المتحدة خالل الفت���رة من 29 يناير 2010 الى 5 

فبراير 2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

ثالث���ا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 
بموجب هذا القرار.

عائشة الروضان د.موضي احلمود

خبرات البنك الدولي ستشمل ايضا 
التعليم العالي، ولن تقتصر على 
وزارة التربية فقط، وسيتم عرضها 
في اجتماع لمجلس الوكالء ليتم 
التباحث وط���رح اآلراء واالفكار 

حولها.
جاءت تصريحات الحمود بعد 
ترؤسها اجتماعا صباح امس ضم 
ع���ددًا من خبراء البن���ك الدولي 
ووكيل الوزارة تماضر السديراوي 
والوكيل االداري عائشة الروضان 
والتخطيط والمعلومات باالنابة 
د.خالد الرشيد ومن البنك الدولي 
رضوان شعبان. واستمع الحضور 
الى شرح مفصل من قبل خبراء 
البن���ك الدولي لرؤى وتصورات 
البنك الدولي تجاه تطوير التعليم 
في وزارة التربية، اضافة الى بعض 
المداخالت من قبل قياديي الوزارة، 
واتفق الطرفان على تقديم عرض 
لخطة العمل في اجتماعات الحقة، 
حيث وعد خب���راء البنك الدولي 
بتقديم خط���ة عمل تضم جدوال 
الالزمة  البشرية  زمنيا بالموارد 
لتنفيذ هذه الخطة بأسرع وقت.

الحمود بالدعم الحكومي للمشاريع 
التربوية، مؤكدة ان الحكومة قدمت 
جميع التس���هيالت الالزمة لدعم 
مشاريع وزارة التربية المختلفة، 
وستكون خطط ومشاريع البنك 
الدولي التي هي اصال من ضمن 
الحكومي  البرنام���ج  خطة عمل 
مح���ط اهتمام من قب���ل الوزارة 
التي ستش���كل فرقا تشرف على 
تطبيق هذه الخطة التي سيقدمها 
البنك الدولي. واكدت د.الحمود ان 

البش���رية والميزانية  الم���وارد 
المطلوبة.

وكش���فت وزيرة التربية عن 
ان مالمح هذه الخطة تركز على 
الثانوي  التعليم  تنويع مس���ار 
التركيز  الى  واهتماماته، اضافة 
بعناي���ة ش���ديدة عل���ى الطلبة 
المتفوقين والموهوبين وفئة ذوي 
االحتياجات الخاصة، مشيرة الى 
ان الوزارة ل���ن تتوانى في دعم 
وتطوير العملية التربوية. ونوهت 

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود 
عن اتفاق بي���ن التربية وخبراء 
البنك الدولي على أولويات تطوير 

التعليم في الكويت.
وقالت الوزي���رة الحمود في 
تصريحات خاص���ة ل� »األنباء«: 
اتفقنا خالل اجتماع عقد صباح 
امس على االولويات والمتطلبات 
المطل���وب تحقيقها  وااله���داف 
وكيفية دعم البنك الدولي وتقديم 
المساعدة لدعم القدرة التنافسية 
للطالب الكويتي مقارنة بأقرانه، 
خاصة في اللغات والعلوم، وشددت 
الق���ول »مرحلتنا  الوزيرة على 
اآلن تنصب على ضرورة احداث 
التطوير الملم���وس في التعليم 
بإجراء تغيير حقيقي في المستوى 
العلمي للطالب بهدف تحقيق مراكز 
متقدمة عالميا«. وطالبت د.موضي 
الحمود باالسراع في تقديم الخطة 
والتص���ورات المطلوبة من قبل 
البنك الدولي ليتسنى للوزارة عمل 
الترتيبات الالزمة نحوها وتحديد 

»األنباء« تنشر فرق التعاقدات من سورية واألردن وتونس
مريم بندق

اعتمدت وزي���رة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موض���ي احلمود 
3 ق���رارات وزاري���ة بتش���كيل جلان 
الى س���ورية  التعاق���دات اخلارجية 

واألردن وتونس.
وجاء ف���ي القرار األول: أوال: ايفاد 
التربويني املنشورة اسماؤهم للقيام 
بأعمال جلن���ة االختيار والتعاقد مع 
املعلمني واملعلمات ف���ي اجلمهورية 
العربية الس���ورية للعام الدراس���ي 
2011/2010 وذل���ك برئاس���ة يس���رى 
العمر � مدي���ر عام منطقة الفروانية، 
وعضوية: عليا عوض � موجهة أولى 
للغة االجنليزية األحمدي التعليمية، 
نبيلة األنصاري � موجهة فنية للغة 
االجنليزية حولي التعليمية، جميلة 
الرياضيات  أول���ى  � موجهة  البيدان 
الفروانية التعليمية، حس���ن املهنا � 
موجه فني الرياضيات حولي التعليمية، 
براك براك � املوجه الفني العام للعلوم، 
فتوح الش���مالي � موجهة فنية أولى 
للعلوم األحم���دي التعليمية، فريدة 
احمد � موجهة فنية للعلوم العاصمة 
التعليمية، يوس���ف العنزي � رئيس 
التنسيق،  ادارة  الفنية  املتابعة  قسم 
فالح العجاجي � رئيس قسم التعيني / 

التعاقد ادارة املوارد البشرية، مشاري 
احلربي � مس���جل بيانات / االختيار 

ادارة املوارد البشرية.
القرار الثاني: أوال: ايفاد املذكورين 
بعد القي���ام بأعمال جلن���ة االختيار 
والتعاقد م���ع املعلمني واملعلمات في 
اململك���ة األردني���ة الهاش���مية للعام 
الدراس���ي 2011/2010، برئاسة: بدرية 
اخلالدي � مدي���رة عام منطقة مبارك 
الكبير، وعضوية: نورية الس���درة � 
موجهة فنية للغة االجنليزية منطقة 
العاصمة التعليمية، آمال شهال � موجهة 
فنية للغة االجنليزية منطقة اجلهراء 
التعليمية، حسني عبداهلل � موجه اول 
التعليم اخلاص، يسرى  الرياضيات 
البحر � موجهة فنية الرياضيات منطقة 
الفروانية التعليمية، تهاني الهولي � 
موجهة أولى للتربية البدنية منطقة 
العاصمة التعليمية، يسرى العطير � 
املوجهة الفنية للتربية البدنية منطقة 
األحمدي التعليمية، هنادي النصراهلل 
� مراق���ب الش���ؤون التعليمية ادارة 
التنس���يق، اقبال اخلالدي � م.مشغل 
حاسوب ادارة التنسيق، مرمي السهيل 
� منس���ق توظ���ف / االختي���ار ادارة 
 � البش���رية، لطيفة الشمري  املوارد 
مسجل بيانات / التعاقد ادارة املوارد 

البشرية.
والقرار الثالث: اوال: ايفاد املذكورين 
للقيام بأعمال جلنة االختيار والتعاقد 
مع املعلمني واملعلمات في تونس للعام 
الدراسي 2011/2010 برئاسة: منى الصالل 
� مدير عام منطقة حولي التعليمية، 
وعضوية: عائش���ة محم���د � موجهة 
الكبير  أولى للغة االجنليزية مبارك 
التعليمية، سعاد الهزمي � موجهة فنية 
للغة االجنليزية األحمدي التعليمية، 
عفاف الق���ادري � موجهة أولى للغة 
التعليمية، محمد  الفرنس���ية حولي 
املطيري � موجه فني للغة الفرنسية 
األحمدي التعليمية، منى احلشاش � 
املوجهة الفنية العامة للتربية البدنية 
بنات، نهى ادريس � موجهة فنية للتربية 
البدنية بنات / حولي التعليمية، طيبة 
حس���ن � منسق اداري معامالت ادارة 
التنسيق، هند اليوسف � رئيس قسم 
التعاقد / التعاقد ادارة املوارد البشرية، 
فهد املطيري � محاسب مبتدئ / االختيار 

ادارة املوارد البشرية.
وثاني���ا: تتحمل الكويت للقرارات 
الثالثة جميع مصاريف السفر واالقامة 
على ان يضاف يوما السفر والعودة.
ثالثا: على جميع اجلهات املعنية 

العلم والعمل مبوجبه.

صاحب السمو مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس جاسم اخلرافي


