
االثنين 8 فبراير 2010   5محليات
الصايغ وكيل وزارة باإلنابة والعمر للتعليم العام

زيادة مكافأة الموظفين المكلفين 
في مراكز الكبار ومحو األمية

 الحمود تترأس وفد الكويت لمؤتمر وزراء التربية في مس�قط

الحمود على أعتاب إلغاء وضم من 2 � 3 قطاعات مستحدثة وقديمة

وزيرة التربية اعتمدت 2400 دينار لفريق برنامج عمل الحكومة

الجويان: قانون ذوي اإلعاقة الجديد يقدم 3 مواد تخدم الطلبة تربويًا وتعليميًا
أكدت مراقب التربية اخلاصة في منطقة الفروانية 
التعليمية عضو فريق عمل إعداد ووضع قانون ذوي 
اإلعاق����ة في مجلس األمة د.خلود اجلويان ان 3 مواد 
في القانون اجلديد لذوي اإلعاقة من أصل 72 مادة هي 
مكونات القانون تتعلق بتقدمي اخلدمات التعليمية 
والتربوية لألشخاص ذوي اإلعاقة ولفئتي بطيئي التعلم 
وصعوبات التعلم على قدم املساواة مع اآلخرين في 
التعليم وفق ما جاء في املواد 9، 10، 11 من القانون. 

وأش����ارت اجلويان في تصري����ح صحافي الى ان 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
شكلت جلنة لدراس����ة تنفيذ مشروع غرف املصادر 
لعالج صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام في 
إطار جهود بذلتها س����بقت اقرار قانون ذوي اإلعاقة 
ومتوازية مع جهود اللجن����ة البرملانية في املجلس 
الرامية الى دع����م ذوي اإلعاقة، موضحة انه في ظل 
االهتمام املتنامي م����ن قبل الوزارة بذوي اإلعاقة من 
الطالب والطالبات بهدف حتسني مستوى اخلدمات 
املقدمة لهذه الفئة ش����كلت هذه اللجنة التي تترأسها 

الوكيلة املساعدة للتعليم العام.
ونوهت اجلويان الى ان وزارة التربية لها مساع 

حثيثة في العناية بذوي اإلعاقة من 
الطلبة عبر تطبيق جتربة الدمج 
في م����دارس التعليم العام ضمن 
فصول خاصة افتتحت لطلبة الداون 
وبطيئي التعلم في مراحل الرياض 
واالبتدائي واملتوسط في املناطق 
التعليمية الست، مبينة ان هناك 
العديد من املش����اريع التي نفذتها 
الوزارة لتوفير خدمات وتقنيات 
تعليمي����ة وتكنولوجية للطلبة 
من هذه الفئات ذات االحتياجات 
اخلاص����ة، وضعت ضمن خطتها 
في برنامج عمل احلكومة ثلة من 
املشاريع التي س����وف تسهم في 

تسهيل دراسة وتعليم أبنائنا من ذوي اإلعاقة.
وأضافت ان املادة 9 من القانون تشدد على ان يراعى 
في جميع االختبارات التعليمية واملهنية أو اختبارات 
االعتماد، التي تقدمها اجلهات احلكومية أو األهلية حقوق 
واحتياجات ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي 
التعلم، وتلتزم احلكومة بتوفير الوسائل السمعية 

واملرئية الالزمة والضمانات الكافية 
خللق مناخ مقبول ملساعدتهم على 

استكمال تعليمهم.
وبين����ت اجلوي����ان ان وزارة 
التربية تقوم وفق املادة التاسعة 
الواردة بالقانون بتوفير دورات 
تدريبية جلميع املعلمني في املدارس 
احلكومية الكتشاف حاالت صعوبات 
التعلم وبطيئ����ي التعلم، وكيفية 
التعامل معها وفق احتياجات كل 
منها، كما تتكفل الهيئة بتكاليف 
االختبارات اخلاصة بتقييم بطيئي 
التعلم وصعوبات التعلم، على ان 
تقوم وزارة التربية بتوفير املراكز 
املتخصصة بهذه االختب����ارات من تاريخ العمل بهذا 
القانون، الفتة الى ان املادة 10 من القانون تطلب من 
احلكومة إتخاذ كل الترتيبات اإلدارية والتنظيمية الفعالة 
واملطلوبة لدمج االشخاص ذوي اإلعاقة وصعوبات 
التعل����م وبطيئي التعلم في مراحل التعليم املختلفة 
ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية مبا يتناسب مع قدراتهم 

احلسية والبدنية والعقلية، مما يؤهلهم لالندماج في 
املجتمع والعمل واالنتاج، فيما تلزم املادة احلادية عشرة 
احلكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات واملنح 
الدراسية التي توفرها في جميع اجلهات احلكومية 
داخل الكويت وخارجها ل����ذوي اإلعاقة، وذلك طبقا 
للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة 

وفقا لنوع ودرجة اإلعاقة.
وأشادت اجلويان بالتوافق الذي جمع كل أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية على إقرار القانون 
اجلديد اخلاص بذوي اإلعاقة ويعكس اهتماما متميزا 
بهذه الفئة التي طاملا عانت وانتظرت طويال إلقرار هذا 
القانون، مشيرة انه شمل جميع اجلوانب املتعلقة بهذه 
الفئة حتى تكون عنصرا وكيانا فاعال في املجتمع بعد 
ان يضمن القانون حقوقهم ويسهم في إنصافهم مع 
أقرانهم من األسوياء في املجتمع، مؤكدة ان أقرار هذا 
القانون يعد وساما لتاريخ الكويت احلضاري والذي 
ما كان ليرى النور لوال التوجيهات السامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد باحلرص على توفير 
ودعم احتياجات هذه الفئة الغالية من املجتمع ورفع 

املعاناة عنهم وتأمني حياة كرمية لهم.

 مريم بندق
وافقت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على صرف مكافأة قدرها 2400 
دينار لفريق عمل اعداد ومتابعة 
تنفيذ البرنامج احلكومي لوزارة 
التربية للسنوات 2010/2009 � 

.2013/2012
وخاطب���ت الوزيرة رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن بخطاب جاء فيه: في اطار 
االهتمام باعداد برنامج حكومي 
العامة  التوجهات  يتوافق مع 
التنمية طويلة  واستراتيجية 
االجل للس���نوات 2039/2009 
الى مركز  الكوي���ت  وحتويل 
مال���ي وجتاري، وبن���اء على 
طلب املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية ان يتم وضع البرنامج 
احلكومي مبا يتوافق مع اهداف 
خطة التنمية والسياسات التي 
حتققها، ولتنفيذ ذلك مت تشكيل 
فريق عم���ل مبوجب القرارات 
الوزارية ارقام 2009/208 بتاريخ 
2009/6/15 و4335 بتاري���خ 
بتاري���خ  و13471   2009/8/3
2009/8/9 م���ن املتخصصني 
بالتربية برئاسة الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات باالنابة 
عائشة الروضان وعضوية 16 

مسؤوال لتنفيذ املهام التالية:
البرنامج  � دراسة مشروع 
احلكوم���ي للفص���ل الثان���ي 
آراء وتصورات  عشر بحسب 

القطاعات.
الالزمة  التعديالت  � اجراء 
على مفردات املش���روعات من 
حيث االهداف واخلطة الزمنية 
وخط���وات ومراح���ل التنفيذ 

وغيرها.
� حتدي���د التكلف���ة املالية 
لتنفيذ املشروعات وتوزيعها 
على االبواب والبنود واالنواع 
ادراجها في  املختلفة لسهولة 

مشروعات امليزانية.
� حتديد اولويات املشروعات 
والبرامج التي تتولى تنفيذها 
ال���وزارة وفق ج���دول زمني 

محدد.

� حصر االنشطة التي تتم 
ال���وزارة املختلفة  في اجهزة 
وذلك للتنسيق بني متطلبات 
تنفيذ برامج البرنامج احلكومي 
والبرامج االخرى املطلوبة من 

الوزارة.
� وضع آلية متابعة اجنازات 
البرامج وحتديد نسب االجناز 
التنفيذ خالل  الفترية ملتابعة 
مدة البرنامج احلكومي للفصل 

التشريعي الثالث عشر.
� حصر املشكالت التي تواجه 
التنفي���ذ ووض���ع املقترحات 
اخلاصة مبعاجلته���ا ورفعها 

الى اجلهات املعنية.
� اع���داد تقارير عن متابعة 
البرنام���ج احلكومي  تنفي���ذ 
للوزارة لتقدميها الى مجلسي 
الوزراء واالمة واالمانة العامة 
للمجلس االعل���ى للتخطيط 

والتنمية.
� التنس���يق م���ع قطاعات 
الوزارة املختلف���ة في متابعة 

تنفيذ البرامج.
ونظرا النتهاء اعمال الفريق 
واع���داد البرنام���ج احلكومي 
وتقدميه لالمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط بصفة نهائية، 
لذا يرجى املوافقة على صرف 
مكافأة مالية ش���هرية العضاء 
الفريق تقدر مببلغ 300 دينار 
وكذلك مكاف���أة مالية العمال 
السكرتارية مببلغ 150 دينارا 
تقدي���را للجهود الت���ي بذلها 
الفريق الجن���از املهام احملددة 

في غير اوقات العمل الرسمية 
خالل الفترة من يونيو 2009 

الى يناير 2010.
الزبن  وطلبت احلمود من 
ايضا صرف مستحقات فريق 
عمل تنفيذ وتخزين السجالت 
الطالبية لطلبة مدارس التعليم 
الع���ام، موضحة: باالش���ارة 
اع���اله والقرار  الى املوضوع 
الوزاري رق���م 23789 بتاريخ 
2010/1/12 واخل���اص باع���ادة 
تشكيل وجتديد العمل لفريق 
عمل تنفيذ وتخزين السجالت 
الطالبية والنتائج لطلبة مدارس 
املراحل  العام بجميع  التعليم 
التعليمية وتعليم الكبار اعتبارا 
من 2009/12/2 وملدة عام وعددهم 
66 موظفا، يرجى املوافقة على 
صرف مستحقات اعضاء فريق 
العمل والذين نشرتهم »األنباء« 
في وقت سابق بواقع 100 دينار 
شهريا اعتبارا من 2009/12/2 

وملدة عام.
وخاطبت الزين ايضا ملنح 
مكافآت مالي���ة )بدل حضور 
جلسات جلان( لعضوين في 
جلنة تقومي مسابقات اخلدمة 
بني فرق املرشدات والزهرات 
التعليمية والتعليم  باملناطق 
الدراس���ي  اخل���اص للع���ام 
2009/2008، حيث ان كال منهما 
مشارك من خارج الوزارة وهما: 
هن���د محمد الهولي، وحس���ن 

صالح عبدالرحيم.
وقرر الزين املوافقة على منح 

املشار اليهما اعاله مكافأة مالية 
تبلغ 150 دينارا وفقا ملا يصرف 
مبوجب ق���رار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 1 لسنة 1983 املعدل 
بالقرار رقم 7 لسنة 2008 بشأن 
حضور جلسات اللجان، وذلك 
في حدود عدد جلسات اللجان 
التي شارك فيها خالل فترة عمل 
اللجنة، مع مراعاة ما ورد من 
احكام، والتي من بينها أال يزيد 
احلد االقصى املسموح به عن 
الفئات الواردة باجلدول املدرج 
باملادة 1 من القرار رقم 7 لسنة 
2008، وعل���ى ان يتم الصرف 
من بند املكافآت، وان يشترط 
توافر االعتماد املالي الالزم في 
هذا البن���د مبيزانية جهتكم � 
الباب االول � الذي يسمح بهذا 

الصرف.
وف���ي خطاب آخ���ر طلبت 
احلمود من رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية صرف مستحقات اعضاء 
جلنة متابعة ومراجعة الكتب 
الدراسية في املدارس االجنبية 

واالهلية )خارج الوزارة(.
وقالت: باالش���ارة الى قرار 
تشكيل اللجنة رقم 3395 بتاريخ 
2009/10/6، وحيث ان املذكورين 
باجلدول التالي لم يتم الصرف 

لهما ألنهما خارج الوزارة.
يرجى صرف املس���تحقات 
املالية ألعضاء اللجنة من خارج 
الوزارة ع���ن عدد 24 اجتماعا 
بواقع 25 دينارا لكل اجتماع، 
وهما: الس���يد عيسوي ايوب، 

واحمد السيد العدوي.
ووافق الديوان على صرف 
مكافآت مالية قدرها 170 دينارا 
لكل م���ن املدربني م���ن خارج 
ال���وزارة للعم���ل بأح���واض 
الس���باحة التابع���ة للتوجيه 
الفني الع���ام للتربية البدنية 
موس���م صيف 2009 وعددهم 

20 مدربا.
ن���ود االحاطة بأن���ه قد مت 
ع���رض املوضوع، حيث تقرر 
املكافأة  املوافقة على ص���رف 
املقترح���ة للمذكورين  املالية 
نظير اشتراكهم بهذه االعمال، 
على ان يت���م الصرف من بند 
املكاف���آت � ملرة واح���دة، وان 
املالي  يشترط توافر االعتماد 
البند مبيزانية  الالزم في هذا 
جهتكم � الباب االول � للسنة 
املالية 2010/09 الذي يسمح بهذا 

الصرف.
وحول صرف املس���تحقات 
اللجن���ة  ألعض���اء  املالي���ة 
الفنية الدائم���ة للتصرف في 
املوجودات اخلارجة عن نطاق 

االستخدام.
قالت الوزي����رة للزبن: احلاقا 
لكتابنا رقم 773 بتاريخ 2009/10/15 
بش����أن طلب املوافقة على صرف 
مكاف����آت مالية لع����دد 12 موظفا 
الدائمة للتصرف  اللجنة  اعضاء 
ف����ي املوج����ودات اخلارج����ة عن 
نط����اق االس����تخدام بواق����ع 150 
دينارا ش����هريا لكل منهم اعتبارا 
من 2009/6/1 وكتابكم رقم 25864 
بتاريخ 2009/11/16 بشأن املوافقة 
الدائمة  اللجنة  على منح اعضاء 
للتصرف في املوجودات اخلارجة 
عن نطاق االستخدام مكافأة مالية 
وفقا لقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 1 لس����نة 1983 املعدل بالقرار 
7 لسنة 2008 واخلاص بحضور 

جلسات اللجان.
املوافق����ة على صرف  يرجى 
املستحقات املالية للتالية اسماؤهم 
والتي سقطت سهوا بكتابنا املشار 
اع����اله، وهم����ا: عبدالرزاق  اليه 
الياس����ني، عبدالوهاب الش����رار، 

وفراس محمد.

رفع�ت للخدم�ة المدني�ة موافق�ات ص�رف مكافآت بع�ض فرق العم�ل األخرى

 مريم بندق
أجمع بعض الوكالء املساعدين 
التربويني بوزارة  واملسؤولني 
التعليمية  التربية واملناط���ق 
على أهمية تنفيذ توجه وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بإعادة دراسة 
التنظيمي���ة جلميع  الهي���اكل 

قطاعات الوزارة.
وأوضحوا أن تكليف الوزيرة 
ملديرة إدارة التطوير والتنمية 
عبلة العيس���ى بتقدمي دراسة 
متكامل���ة وش���املة للهي���اكل 
الطريق  التنظيمية خطوة في 
الصحي���ح لتنظيم العمل وهو 
ما انفردت بنشره »األنباء« 15 

يناير املاضي.
وثمنوا قناعة الوزيرة احلمود 
باستعدادها العتماد التغييرات 
على الهياكل احلالية حتى وإن 
الدراسة تصورا جديدا  اعطت 
لهيكلة جديدة لتقليص قطاعات 
الوزارة بش���رط ذكر االسباب 

واملسببات التي دعت لذلك.
وبني أحد ال���وكالء ان ادارة 
التطوي���ر والتنمية تقوم اآلن 
على قدم وس���اق بعمل مسح 
شامل جلميع القطاعات وحصر 
املتش���ابهة  االختصاص���ات 

واملتكررة بهدف اعطاء صورة 
كلية بنظرة جدي���دة للهياكل 
التنظيمية في الوزارة قد يترتب 
القطاعات  ف���ي  عليها تقليص 

احلالية.
القياديني  وبس���ؤال أح���د 
املسؤولني بالوزارة عن القطاعات 
التي يتوقع تقليص إدارتها أو 
الغائه���ا من خريط���ة الوزارة 
أجاب: إن الضم إذا جاء بصورة 
أكثر دقة وتوضيحا  تنظيمية 
لالختصاصات املناطة بكل قطاع 
للعمل بها فنحن نرحب بضم أي 
قطاع إلى قطاعات أخرى على 
أال يكون ذلك على حساب العمل 

العمل املؤسس���ي  ولكن لدعم 
بالصورة الشمولية.

وأفاد مس���ؤول آخ���ر بأن 
هناك قطاعات متش���ابهة اآلن 
في االختصاصات ويجب إيجاد 
آلية واضحة للفصل فيما بينها 
إلى جان���ب أن هن���اك إدارات 
موجودة اآلن ف���ي قطاعات ال 
تنتمي تنظيميا واختصاصيا لها 
وحتتم إعادة الهيكلة نقلها إلى 
قطاعات أخرى بالطبيعة نفسها 

لتتوافق االختصاصات.
القيادي���ني  وأع���رب أح���د 
التربوي���ني بأن ما نراه اآلن أن 
هناك قطاعات جديدة مستحدثة 

لم حتق���ق أي اهداف، حيث ال 
توجد لها أي اختصاصات محددة 
وإمنا وضعت واستحدثت خدمة 
ألش���خاص وهذا ينطبق متاما 
على قطاع���ات جديدة وقدمية 

ايضا.
بالق���ول:  القي���ادي  وزاد 
القطاعات  ان أح���د  املصيب���ة 
انش���ئ ليس حلاجة العمل بل 
لترقية اشخاص ولذلك سحبت 
بع���ض االختصاصات اليتيمة 
من قطاعات اخ���رى العطائها 
القطاع ليعمل من خاللها  لهذا 
والنتيج���ة ح���دوث تضارب 
وبدال من أن يكون اس���تحداث 
العمل أصبح  قطاع لتس���هيل 
ذلك معوقا للعمل ألن جزءا من 
االختصاصات اصبح في عهدة 
وكيل مس���اعد وجزءا آخر من 
االختصاصات نفسها في عهدة 

وكيل مساعد ثان.
وش���رح احد املستشارين 
املتابعني للعمل في  التربويني 
أكثر  الوزارة بصورة  قطاعات 
قربا االوضاع احلالية قائال: ان 
القطاعات اجلديدة التي سحبت 
لها اختصاص���ات من قطاعات 
أخرى، أصبحت مشوهة فال هي 
قادرة على خلق اختصاصات 

جديدة لها لضعف الوكيل املساعد 
اجلديد وعدم رغبته في العمل 
وال هي قادرة ايضا على تأدية 
االختصاصات املطلوبة منها ألن 
أغلب هذه االختصاصات مازالت 
في القطاع األصلي وتعمل بجزء 
بسيط من هذه االختصاصات 
وتاليا ما ملسناه حقيقة أن هناك 
اعاقة للعمل وضعفا في االجناز 
ألن القوى العاملة فصلت إلى 
جزأين استتبعها بالطبع وجود 
رئيسني لهما ومن شأن ذلك إعاقة 
فصلية في النتائج احملققة ألن 
الواقع أن القطاع القدمي اصابه 
الشلل والقطاع اجلديد لم يستطع 
اجناز شيء الى جانب عدم توافر 
املتكاملة ذات  البشرية  القوى 
الواضحة وهذا  االختصاصات 

احد املعوقات احلاصلة اآلن.
أما بالنسبة للقطاعات القدمية 
وعما إذا كانت احلاجة تستدعي 
ايضا ضمها الى قطاعات حالية 
فش���رحت احدى القياديات ان 
هناك بالفعل قطاعات ال ترتقي 
الى مستوى قطاع ألن اخلدمات 
التي يقدمها اآلن تستطيع إدارة 
اجنازها والسؤال ملاذا يتم تعقيد 
العمل بجه���از كبير متضخم 

بعمالة ال عمل لها؟!

دورات تدريبية لمعلمي الداون 
في المدارس الحكومية

وظيفة شاغرة في »عالقات التربية«

اللوغاني شّكلت فرق عمل الملتقى الخليجي اإللكتروني األول

 مرمي بندق
ال���وزارة  رفع���ت وكيل���ة 
املس���اعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني لوكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي تشكيل فرق العمل 
التربوي  املختصة بامللتق���ى 
االلكترون���ي اخلليجي االول 

»طموحي ابداع خليجي«.
وهي كالتالي:

منى اللوغاني، اماني صالح 
مهدي، فريد ربيع محمد، نادية 
عبدالقادر احمد، عذراء ناصر 
العراك، من���ى احمد ذكر اهلل، 
العلي، سميرة  عائشة جاسم 

محمد ماتقي، عايدة علي حس���ن، اسراء احمد 
رمضان، هبة عبداهلل اجلس���اس وانوار سامي 

محمد االمير.
وخاطب���ت اللوغاني مدي���رة ادارة التطوير 
والتنمية عبلة العيس���ى حول تدريب معلمات 
فصول الداون في مدارس التعليم العام بحسب 
كتاب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وكتاب 

املوجهة الفنية العامة لرياض 
االطفال وموافقة بدرية نوري 
حسن على االستعانة بخبراتها 
في تدري���ب املعلمات وطلبت 
منها اتخاذ الالزم لالس���تعانة 
بخبرات بدرية نوري في عقد 
دورات تدريبية ملعلمي الداون 

في مدارس التعليم العام.
وكانت الوزيرة قد خاطبت 
اللوغان���ي بخص���وص كتاب 
الوكيل املساعد للتعليم النوعي 
محمد الكندري اخلاص بتدريب 
معلم���ات فصول ال���داون في 
مدارس التعلي���م العام املرفق 
به مناش���دة معلمات فصول الداون باالستعانة 
باملوجه���ة الفنية االولى بدري���ة نوري ملتابعة 
املعلمات وعقد الدورات التدريبية لهن، وطلبت 
منى اللوغاني بحث املوضوع مع الوكيل املساعد 
للتعليم النوعي ووضع اخلطة املناسبة لالستفادة 
من خبرات املوجهة االول���ى في تنمية مهارات 

معلمات فصول الداون.

اعلنت ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي 
عن شروط شغل وظيفة رئيس قسم الضيافة 
واالنشطة االجتماعية بمراقبة العالقات العامة 

باالدارة بحسب الضوابط التالية:
 الحصول على مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن 6 سنوات في مجال العالقات العامة 

والضيافة او دبلوم او ما يعادله.
خبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال العالقات 

العامة والضيافة، اجادة اللغة االنجليزية.

تقدير كف���اءة بدرجة ممتاز عن الس���نتين 
االخيرتي�����ن، ودورات تدريبي���ة ف���ي مج���ال 

العمل.
وعلى جمي���ع الراغبين م���ن موظفي ادارة 
العالقات العامة واالعالم التربوي تقديم الطلبات 
الى مكتب مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي عل��ى النم��وذج، علما ان آخر م��وعد 
لتس���ل��م الطلب��ات خالل اسبوعين من تاريخ 

االعالن.

مريم بندق
وافقت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي الحمود على زيادة مكافأة الموظفين 
المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو 

االمية.
وقالت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات 
خاص���ة ل� »األنباء« ان الحمود طلبت من قطاع 
الشؤون االدارية تقريرا حول المكافأت الحالية 
لهم، موضحة ان اخر زيادة حصلت عليها الوزارة 

لصالح هذه الفئة كانت في العام 2006.
واوضحت المصادر ان موافقة الوزيرة شملت 
زيادة المكاف���أة للموجهين الفنيين واالداريين 
ومديري مراكز تعليم الكبار ومحو االمية الفنيين 
واالداريين ايضا.وزادت ان مبالغ هذه الزيارات 
س���تغطي الجهود الفصلية التي يبذلها هؤالء 
في العمل والتي ال توازيها المكافأة المالية التي 

وصفتها بأنها محدودة للغاية وسيتم مخاطبة 
ديوان الخدمة المدنية لصرفها قريبا.

هذا وتترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي الحمود وفد الكويت للمؤتمر 
الس���ابع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي 
سيعقد في مسقط – سلطنة عمان خالل يومي 7 
و8 مارس المقبل الذي تنظمه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تحت شعار »التعليم 
ما بعد االساس���ي الثان���وي: تطويره وتنويع 

مساراته«.
على صعيد آخر طل���ب مجلس الوزراء من 
الوزيرة الحمود دراسة االقتراح بقانون الخاص 
بتطبيق نظام البكالوريوس في كليتي الدراسات 
التجارية والدراس���ات التكنولوجية التابعتين 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المقدم 

من النائب د.محمد الحويلة.

للموجهين ومديري المراكز الفنيين واإلداريين على أن تطبق قريبًا

كلفت مديرة إدارة التطوير عبلة العيسى بتقديم دراسة مسحية إلعادة النظر في هيكلة الوزارة

برئاسة عائشة الروضان و16 عضوًا أنجزوا العمل ورفع لـ »األعلى للتخطيط«

كلفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود 
الوكيل المس���اعد للمنش���آت 
التربوي���ة م.محم���د الصايغ 
بالعمل وكيل وزارة باإلنابة نظرا 
لقيام وكيل���ة الوزارة تماضر 
السديراوي بمهمة رسمية في 

تونس.
وكلف���ت الس���ديراوي قبل 
قيامها بالمهمة مدير عام منطقة 
الفروانية يسرى العمر بالعمل 
وكيلة مساعدة للتعليم العام 

يسرى العمرباإلنابة. م.محمد الصايغ

د. موضي احلمود

عائشة الروضان

د.خلود اجلويان

هند الهوليعبدالعزيز الزبن

عبلة العيسى

منى اللوغاني


