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يصادف اليوم السادس 
من شهر مايو ذكرى مرور 
اربع س���نوات على رحيل 
فقيد الكويت وفقيد اسرة 
التربية املغف���ور له بإذن 
اهلل تعالى د.حمود برغش 
الوكيل األسبق  السعدون 
لوزارة التربية الذي وافته 
املنية في تونس في السادس 
من ش���هر مايو عام 2006 
وهو أنضر ما يكون شبابا، 
وأكثر ما يكون عطاء لوطنه 
فكان لوفاته املفاجئة بعيدا 
عن الكويت وقع الصاعقة 

في نفوس محبيه وعارفي فضله وأس���رة 
التعليم التي كانت ترى فيه أمال ورجاء في 
ان يحقق لها وللوطن ما يخطط له ويسعى 

لبلوغه من االرتقاء بالتعليم.
ان كثيرا من الناس إذا غيبهم املوت غابت 

ذكراهم وطواهم النسيان، 
لك���ن د.حمود الس���عدون 
كان محبوبا في حياته ملا 
متيز به من االلتزام اجلاد 
العمل، والعدل في كل  في 
ما يأتي ويدع، والتواضع 
وسعة الصدر في التعامل 
م���ع الناس، مم���ا جعلهم 
يأنس���ون له ويثقون في 

انصافه وسداد رأيه.
ولم يتوقف رصيد احلب 
الذي بناه وأرساه في القلوب 
بعد وفاته، بل ازداد عمقا، 
وأضحت ذكرى وفاته في 
كل عام مبعثا يعيد الينا كل ما تركه وراءه 
من ذكر حسن وتاريخ مشرق مليء بكل ما 
يدعو الى مزيد من الدعاء له بأن يضاعف اهلل 
أجره ويحسن جزاءه ويتقبله مع الصاحلني 

من عباده.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل الــبــدر الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

حممـد حبيب الـبـدر

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

السديراوي إلى جنيڤ بعد عودتها 
من المهمة الرسمية في تونس

تقوم وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
مبهمة رسمية الى جنيڤ قريبا بعد عودتها من 
املهمة الرس���مية التي تقوم بها اآلن الى تونس 
ضمن وفد يضم الوكيل املس���اعد للقطاع املالي 

راضي الرشيدي.
ه���ذا ويرافق الوكيلة الس���ديراوي في مهمة 
جنيڤ مدير ادارة املناهج بقطاع البحوث واملناهج 

د.سعود احلربي.

»التربية«: ال تراجع عن تدوير مديري 
المدارس الخاصة كل 4 سنوات

مريم بندق
تأكيدا ملا انفردت بنش���ره 
»األنباء« في 22 فبراير املاضي 
اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  التعلي���م 
احلمود انه ال تراجع عن قرار 
تدوير مديري ومديرات املدارس 

اخلاصة كل 4 سنوات.
الوزي���رة ردا على  وقالت 
مطالب���ات طرحت ف���ي اثناء 
لقاء الوزيرة ان القرار يهدف 
العملية  الى حتقيق مصلحة 
التعليمية والتربوية وال يؤثر 
س���لبا على عط���اء العاملني، 
موضحة ان حتديد 10 سنوات 
لتدوي���ر مدي���ري ومديرات 
امل���دارس احلكومي���ة يرجع 
الى وجود أكثر من مس���ؤول 
يتاب���ع اعمالهم ف���ي املدارس 
للتنظي���م واالعداد لورش���ة 
العمل شبه االقليمي����ة لدول 
مجلس التع���اون اخلليج���ي 
التي تستضيفها الكويت حتت 
املهنية  القدرات  عنوان »بناء 
للتعامل مع الطفولة املبكرة« 
اللجنة  بالتع���اون بني  وذلك 
الكويتي���ة للتربية  الوطنية 
والعل���وم والثقاف���ة، واملركز 

االقليمي للطفولة واالمومة التي 
س���تقام بالتنسيق مع مكتب 
اليونسكو االقليمي بالدوحة 
وذلك خالل الفترة من 24 � 26 

مايو 2010.
ت���رأس الفري���ق: س���عاد 
السويدان، ويضم في عضويته 
ماجدة بوطيبان، اقبال املوسى، 
اميان الغامن، ابتسام بوقماز، 
ذكريات بهبهاني، اقبال املوسى، 
وف���اء العدوان���ي، وضح���اء 
العدواني، دالل االنصاري، خلود 

اجلدي، وشيخة بوحمد.
الفريق  القرار مهام  وحدد 

في: اع���داد املخاطبات الالزمة 
للجهات وال���وزارات املعنية 
لتس���هيل مهمة فريق العمل، 
تقدير امليزانية املطلوبة، اعداد 
برنامج احلفل، توفير االقامة 
املناس���بة للضيوف، توفير 
املواصالت الداخلية والتنقالت، 
امل���كان املناس���ب  واختي���ار 
القامة احلفل وجتهيزه، اعداد 
الترتيبات االعالمية مبا فيها 
الدعوات واملطويات والتغطيات 
االعالمية، واستصدار تأشيرات 

الدخول.
وش���كلت د.احلمود جلنة 
ملقابل���ة املرش���حني املتقدمني 
لشغل وظيفة مراقب التطوير 
والتنظي���م االداري برئاس���ة 
د.خالد الرشيد الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات وعضوية 
كل من: يسرى العمر، وعبلة 
العيسى، راشد العجيل، وسالم 
الفيلكاوي ملقابلة املرش���حني 
املتقدمني لشغل وظيفة مراقب 
التطوي���ر والتنظيم االداري 
ب���ادارة التطوي���ر والتنمية، 
واعداد تقري���ر بالنتائج التي 
اللجنة ورفعه  اليها  توصلت 

للوزيرة.

اعتماد لجنة برئاسة الرشيد لمقابلة المرشحين لوظيفة مراقب التطوير

 )سعود سالم(عائشة الروضان تتحدث خالل اللقاء

بقلم آسيا هاشم حاجيه

د. موضي احلمود

»البيروني« أصدرت عددها الرابع

في الذكرى الرابعة على رحيل د.حمود السعدون

اختارت مجلة »البيروني« صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد كشخصية العدد الرابع من 
املجلة الت���ي تتولى اصدارها مدرس���ة البيروني 

املتوس���طة للبنني ويرأس حتريرها عدنان حمزة 
ويعدها للنشر فريق طالب نشاط الصحافة باملدرسة 

بقيادة رئيس الفريق محمد العجمي.

الروضان: رواتب المعلمين الجدد تصرف
 من الشهر األول لتسلمهم العمل 

مريم بندق
التربية  اعلنت وكيلة وزارة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان عن بدء التجهيز ملتطلبات 
تطبيق برنامج اجلودة الشاملة في 
العمل االداري والذي يأتي ضمن 
برنامج عمل احلكومة والذي ميتد 

لثالث سنوات مقبلة.
واكدت الوكيلة الروضان في 
تصريحات للصحافيني ان البرنامج 
يهدف الى حتسني وتطوير ورفع 
مس����تويات اداء العاملني لتلبية 
احتياج����ات املراجعني من خالل 
حتقيق الكفاءة والسرعة في اجناز 
العمل قياس����ا باملفاهيم االدارية 

احلديثة.
واضافت بعد ترؤس����ها لقاء 
موس����عا ضم مدي����ري االدارات 
واملراقبني ورؤساء االقسام نعمل 
على تنفيذ برامج تدريبية حديثة 
لصقل قدرات االداريني باالستعانة 
ببيوت استشارية عاملية على ان 
يتزامن في اوقات الحقة تدريب 
القطاعات  العاملني االداريني في 

االخرى بالوزارة.
الروض����ان مقاييس  وعددت 
قياس االداء التي سيتم تطبيقها 
وكيفية تقييم املوظف على اساسها 
مشيرة الى االهمية القصوى لهذا 

البرنام����ج الذي ينعكس ايجابيا 
وبدرجة كبي����رة على الرضا في 
نف����وس املراجعني خصوصا من 
املعلمني باعتبارهم الهدف االول 
من تطوير العمل االداري بناء على 
اسس وانظمة ولوائح متطورة 

وحديثة.
ولفتت ال����ى ان عدة خطوات 
وجتهيزات طبقت منذ زمن ليس 
بالقصي����ر بالقط����اع اثمرت عن 
حتقيق مرونة وسرعة وتنظيم 

اجناز املعامالت على مس����توى 
مراجعي الوزارة او فيما يتعلق 
باملعلمني واملعلمات من التعاقدات 

اخلارجية.
وكشفت وكيلة القطاع االداري 
عن انته����اء القطاع من ترتيبات 
استقدام املعلمني اجلدد وفقًا جلدول 
زمن����ي محدد يبدأ 21 اغس����طس 
املقبل وينتهي في 10 س����بتمبر 
بحيث يتواجد اجلميع قبيل بدء 
الدراسة بوقت كاف مع احلرص 

على توفير الراحة والنظام حيث 
وزع املعلمون واملعلمات على 20 
رحلة مؤك����دة االنتهاء ايضا من 
ترتيبات صرف الرواتب للجميع 
من الشهر االول لعملهم مع جتهيز 
الس����لف التي متنح لهم مبجرد 

وصولهم البالد.
الروضان قائلة:  واستطردت 
ومت االتفاق خالل االجتماع على 
وضع ضوابط ومعايير اختيار 
املوظف����ني للمهم����ات الرس����مية 

العدالة  للخارج لضمان حتقيق 
واملس����اواة عل����ى ان يتولى ذلك 
مدير ادارة املوارد البشرية راشد 
العجيل بالتعاون مع 5 من رؤساء 

االقسام.
الى لقاء ستعقده  واش����ارت 
بحض����ور مدي����ري ومدي����رات 
امل����دارس بداية العام الدراس����ي 
اجلديد 2011/2010 لتحقيق املزيد 
م����ن مرونة االج����راءات وتلبية 
التي تصب  البن����اءة  املقترحات 
املدارس  في توفير احتياج����ات 
من ادارتي اخلدمات والتوريدات 
واملخازن واطالع العاملني باملدارس 
على حقوقهم وواجباتهم في كل ما 
يتعلق بالقطاع االداري وخصوصا 
جلهة متابعة ش����ركات اخلدمات 
واالطالع عل����ى املناقصات التي 

يواجهها القطاع.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد 
املزيد من  ادخ����ال  على ضرورة 
االجراءات لتفعيل خطة استقبال 
املراجعني في الصالة املخصصة 
لذل����ك بالقطاع عل����ى ان تتم كل 
االجراءات داخلها دون اضطرار 
املراجع الى دخول املبنى باستثناء 
احلاالت التي حتتاج لذلك على ان 
تتم مبوافقة املختصني سواء املدير 

او املراقب او رئيس القسم.

التجهيز لبرنامج الجودة الش�املة لتحس�ين وتطوير أداء العاملين وتلبي�ة احتياجات المراجعين

ضوابط ومعايير الختي�ار الموظفين للمهمات الرس�مية لضمان العدالة والمس�اواة

لقاء موس�ع مع مديري المدارس إلطالعهم على حقوقهم وواجباتهم بخصوص شركات النظافة والخدمات

انتهينا من ترتيبات وصولهم البالد بالتنسيق مع »الكويتية« اعتبارًا من 21 أغسطس
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