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عبدالعزيز الزبن د. موضي احلمود

وفق القرارات التي تشمل األسماء والمبالغ المستحقة حسب المزاوالت الفعلية

»األنباء« تنشر المكافآت المعتمدة من الحمود والزبن 
للجان وفرق العمل بـ »التربية« داخل الوزارة وخارجها

مريم بندق
اعتمدت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تشكيل جلان عمل العداد االدلة الكشفية 
والتحضير لندوة »نهج املناهج«، جاء القرار بناء على 
البرنامج الزمني لالنشطة العربية التي تقوم بها املنظمة 
الكشفية العربية، وكتاب رئيس مجلس ادارة جمعية 
الكش���افة الكويتية بشأن اس���تضافة اجلمعية للندوة 
الكشفية العربية بعنوان »نهج املناهج« واحلاجة الى 

اعداد وبناء ادلة كشفية جلميع املراحل.
ونص على اوال: تش���كيل جلان عم���ل على النحو 

التالي:
1- جلنة اعداد وبناء االدلة الكشفية جلميع املراحل 
برئاسة دعيج الدعيج الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 
وعضوية كل من صالح العوضي، د.ابراهيم كرم، د.ممدوح 
سليمان، عبداهلل البلوشي، مبارك العجمي، عبداللطيف 

املكيمي، احمد فرمن، منى املسبحي، وليد املال.

مهام عمل اللجنة: االطالع على محتوى املناهج الكشفية 
العربي���ة املطورة، وضع ادلة كش���فية جلميع املراحل 
وفق التوصيات واالهداف املوضوعة في استراتيجية 
العمل الكشفي العربي، مواءمة االدلة مبا يناسب البيئة 
واملجتمع الكويتي، عرض النتائج واالدلة على مجلس 
ادارة جمعية الكشافة الكويتية العتمادها، اعداد تقرير 
نهائي بالنتائج وعرضه ترفق به االدلة لالعتماد النهائي 
من الوزير، اصدار التوصيات النهائية جلميع املنتسبني 
للحركة الكش���فية بالكويت، بااللتزام وتوحيد االدلة 

كمنهج ومرجع للعمل الكشفي داخل الكويت.
2- جلنة االعداد والتحضير لن���دوة نهج املناهج: 
برئاسة ابتس���ام اللوغاني، موجهة التربية الكشفية، 
منطقة حول���ي التعليمية وعضوية كل من: عبدالكرمي 

شاطر، عبداجلادر كرم.
مهام عمل اللجنة: اع���داد وجتهيز جميع املكاتبات 
اخلاصة بندوة نهج املناهج، االشراف على اعداد برنامج 

العمل اخل����اص بالندوة، التعاون مع العالقات الع�امة 
بج��معية الكشافة الكويتية في است���قبال الوفود املشاركة. 
جت����هيز قاعات االجتماعات بالالزم من املس���تلزمات 
اخلاصة باللقاء، التنسيق مع الوفود املشاركة بالندوة 
لتنفيذ برنامج العمل وفق الرؤية املوضوعة من مجلس 
ادارة جمعية الكش���افة الكويتي���ة، جتميع التوصيات 
التي تصدر عن الندوة وصياغتها بصورة نهائية ليتم 
اعتمادها من املش���اركني في الندوة، اعداد تقرير نهائي 
عن الندوة والتوصيات التي خرجت بها لعرضه على 

الوزيرة.
ثانيا: تصرف مكافأة مالية لرؤساء واعضاء اللجنة 

حسب املزاولة الفعلية لهم.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم االحد املوافق 
2010/3/14، وحتى االنتهاء من اعمال اللجان، وعلى جهات 

االختصاص العلم والعمل به.
شكلت وزيرة التربية فريق عمل للتن���ظيم واالعداد 

لورش���ة عمل ش���به اقليمية لدول مجلس الت����عاون 
اخلليجي حتت عنوان )بناء القدرات املهنية للت����عامل مع 
الطف���ولة املب����كرة(، وذلك بت��عاون اللج���نة الوطنية 
الكويتية للتربية والع���لوم والث����قافة، واملركز االقليمي 
للطفولة واالمومة، والذي سيقام بالتنسيق مع مكتب 
اليونس���كو االقليمي بالدوحة وذل���ك خالل الفترة من 

24 – 26 مايو 2010 بالكويت.
اوال: نص القرار على: تشكيل الفريق برئاسة سعاد 
الس���ويدان، وعضوية ماجدة بوطيبان، اقبال املوسى، 
اميان الغامن، ابتس���ام  بوقماز، ذكريات بهبهاني، وفاء 
العدواني، وضحاء العدوان���ي، دالل االنصاري، خلود 

اجلدي، شيخة بوحمد.
ثانيا: مهام الفريق: اعداد املخاطبات الالزمة للجهات 
والوزارات املعنية لتس���هيل مهمة فريق العمل، تقدير 
امليزانية املطلوبة، اعداد برنامج احلفل، توفير االقامة 
املناسبة للضيوف، توفير املواصالت الداخلية والتنقالت، 

اختيار املكان املناس���ب القامة احلفل وجتهيزه، اعداد 
الترتيب���ات االعالمية مب���ا فيها الدع���وات واملطويات 
والتغطيات االعالمية، استصدار تأشيرات الدخول على 

ان يستعني الفريق مبن يراه مناسبا.
بناء على دعوة املكتب االقليمي لقارة اسيا بالك��ويت 
للمن���ظمة العاملية الس���تثمار اوق���ات الفراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا )ملس���ت( للمش���اركة في املؤمتر الع���املي 
ح���ول تدريس العلوم في املرحلة االبت���دائية ال���ذي 
يقيمه املركز العاملي للدراسات التربوية وذلك مبدينة 
س���يفر بباريس بالفترة من 17 – 22 مايو 2010، وكتاب 
الوكيل املساعد للتعليم بشأن اسماء املرشحني وموافقة 

وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت الوزيرة ايفاد سعاد الرشود وشيخة الزعبي في 
مهمة رسمية حلضور املؤمتر املذكور وتتحمل االكادميية 
العاملية للعلوم بباريس )اجلهة املنظمة للمؤمتر( تكاليف 

االقامة وتتحمل الكويت تكاليف السفر.

الحمود: لجان عمل إلعداد األدلة الكشفية لندوة المناهج

مريم بندق
أصدر مجلس الوزراء قرارا برصد ميزانية سنوية 
لكل من وزارات التربية واإلعالم واألوقاف والهيئة العامة 
للشباب والرياضة وجامعة الكويت لالستمرار في تنفيذ 
االجراءات املتخذة بشأن جتهيز وتهيئة الشباب وزيادة 
احساس���هم بالروح الوطنية ونبذ التعصب الطائفي 
والقبلي. ونص قرار املجلس على: التأكيد على وجود 
جلنة تنسيقية برئاسة وزارة التربية وعضوية هذه 
اجلهات لتتولى اإلشراف واملتابعة على تقييم الهدف 
املذكور. على أن تتولى اللجنة املشار إليها رفع تقارير 
نصف س���نوية بنتائج أعمالها ال���ى مجلس الوزراء. 
وجاء القرار بعد أن اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه 
رقم 2010/18 املنعقد بتاريخ 2010/4/18 على التوصية 
الواردة ضمن محضر االجتم���اع رقم 2010/2 للجنة 
املنعقد  التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية 
بتاريخ 2010/4/12 بشأن املوضوع املشار إليه وكتاب 
وزارة التربية املتضمن اإلفادة بأنه مت إدراج املشروع 
في البرنامج احلكومي بعنوان تعزيز القيم اإليجابية 
املستمدة من الشريعة االسالمية وتأصيلها وبخاصة 
قيم ومفاهيم املواطنة املرتبطة بالدميوقراطية واحلرية 

وسيادة القانون وثقافة التسامح والقبول باآلخر وحقوق 
االنسان كما مت حتديد اخلطوات التنفيذية.

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ القرار رقم 262 
باجتماعه 2009/24 املنعقد بتاريخ 2009/5/4 والقاضي 
باآلتي: التأكيد على كل من وزارة التربية ووزارة اإلعالم 
ووزارة األوقاف والشؤون االسالمية والهيئة العامة 
للشباب والرياضة باتخاذ اخلطوات التنفيذية الالزمة 
لتجهيز وتهيئة الش���باب وزيادة إحساسهم بالروح 
الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية وذلك وفقا ملا تسمح 
به النصوص القانونية اخلاصة بكل جهة. الطلب من 
اجلهات املشار إليها اعاله ادراج اخلطوات التنفيذية 
واالنشطة التي تصب في هذا االجتاه في برنامج عمل 
احلكومة وتوزيعه على سنوات البرنامج. موافاة مجلس 
ال���وزراء باخلطوات املتخذة واملزمع اتخاذها من قبل 
اجلهات املعنية. إضافة الى القرار رقم 305 املتخذ في 
اجتماعه رقم 2010/10 املنعقد بتاريخ 2010/3/7 والقاضي 
بإحالة موضوع جتهيز وتهيئة الشباب وزيادة إحساسهم 
بالروح الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية الى اللجنة 
التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية للدراسة 

وموافاة املجلس بالتوصية املناسبة.

ميزانية سنوية لـ »التربية« و»اإلعالم« و»األوقاف« 
و»هيئة الشباب« والجامعات لنبذ التعصب الطائفي

حضور غفير في املجلس جانب من قراءة صحيح اإلمام البخاري د.عادل الفالح وطاهر اجلزائري خالل مجلس سماع صحيح البخاري

نّة الفالح: حريصون على إقامة مجالس السماع إلحياء السُّ
لدى تدشين مجلس سماع صحيح البخاري الذي نظمته »الثقافة اإلسالمية« برعاية وزير األوقاف

ليلى الشافعي
اكد وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح ان وزارة األوقاف حرصت في خطتها االستراتيجية 
والتي جعلت من غاياتها الكبرى خدمة العلوم الشرعية 
على ان تفرد ملجالس السماع مناسبات حميدة خالل السنة 
ولهذا اقامت عدة مجالس لسماع احلديث النبوي من خالل 

قراءة متونه من الصحاح واملسانيد والسنن.
وقال د.الفالح خالل تدش���ني مجالس سماع صحيح 
االمام البخاري � رحمه اهلل � والذي نظمته ادارة الثقافة 
االس���المية حتت رعاية نائب رئي���س مجلس الوزراء 

للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد مساء اول من امس في 
مسجد الدولة الكبير وبحضور وفود خليجية كبيرة، ان 
ادارة الثقافة االسالمية تقيم اليوم هذا املجلس املبارك 
لسماع اصح كتاب في احلديث النبوي تلقته االمة بالقبول 
والتقدير واحلته من قلبها ووجدانها املكانة الالئقة بسنة 
النب���ي ژ أال وهو صحيح االمام البخاري. واضاف ان 
فضائل هذه السنة احلميدة ال تعد وال حتصى اذ يكفيها 
فخرا انها احياء لسنة تدارس العلم النبوي الشريف بني 
شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا ويكفيها مباركة انها 

داخلة باذن اهلل في مسمى الذين حتفهم املالئكة ويذكرهم 
اهلل فيمن عنده ويكفيها حسنا انها تأتي لتعطي قراءة 
كتب احلديث قيمتها العلمية والتربوية من خالل احلرص 
على ان يتصدى القرائها املتخصصون الذين أتقنوا هذا 
الفن رواية ودراية. وتابع: لقد وعى علماء االمة االوائل 
املرتبة العظيمة التي حتتلها الس���نة النبوية في تفهم 
الكتاب الكرمي فصنفوا املصنفات الضخمة في احلديث 
النبوي وقّعدوا قواعد تلّقيه من حيث سنده ومضمونه 
واجتهدوا في وضع معايير لتعديل الرواة ثم شرعوا في 
وضع الشروح املتنوعة لذلك الكنز العظيم من احاديث 

الرسول ژ حتى نشأت مدارس وحلقات دراسية تعنى 
باحلديث النبوي وتقبلت االمة س���نة قراءة تلك الكتب 
في مناس���بات التحصيل العلمي ونتيجة حلرص االمة 
على تدوين احلديث النبوي، فقد صار االسناد ميزة لها 
بني االمم واصبج سنة من سنن العلم وآداب املتعلمني. 
وقال د.الفالح ال يس���عني اال ان اتقدم بخالص الش���كر 
والتقدير الى علمائنا االجالء الذين ش���دوا الرحال من 
مناطق مختلفة من العالم ليتولوا القراءة والسماع في 
هذه املجالس الكرمية والشكر موصول الى ادارة الثقافة 
االسالمية على جهودها املبدعة واحلضور الكرمي الذي 

يأبى اال ان يتابع انش���طة الوزارة ويسهم في اجناحها 
مبش���اركته الفعالة. من جانبه قال طاهر اجلزائري ان 
ادارة الثقافة االس���المية في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ابدت حرصا كبيرا الهتمامها بالسنة النبوية 
الشريفة وذلك من خالل عزمها على تنظيم هذه املجالس 
لسماع صحيح االمام البخاري. واضاف اجلزائري ان االمة 
تعيش في زم���ن قل فيه العلم وكثر فيه اجلهل، فطلب 
احلديث وبثه بني الن���اس من اروع االعمال التي تقرب 
الى اهلل تعالى، الن افض���ل االعمال طلب العلم أعرض 

عنه كثير من الناس.

مريم بندق
تنشر »األنباء« قرارات وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ورئيس ديوان 
اخلدمة املدني���ة عبدالعزيز الزبن 
املتضمنة ص���رف املكافآت املالية 
ألعضاء اللجان وفرق العمل التي 
كلفتها وزارة التربية إلجناز أعمال 
لق���رارات وزارية  محددة طبق���ا 
س���واء للعاملني داخل الوزارة أو 

خارجها.
وقد وافق رئيس الديوان على 
الوزيرة منح مكافآت مالية  طلب 
تت���راوح ب���ني 189 و1750 دينارا، 
تصرف ملرة واحدة لكل من املشاركني 
في عضوية الفريق الفني املكلف 
بتقييم احلالة االنش���ائية ملظالت 
املدارس وعددهم 8 مشاركني، وذلك 
على ثالث مراحل بحسب اجلدول 
املنشور في كل مرحلة مت اقتراح 
مكافأة لكل منهم، على ان يتم خصم 
نسبة 25% من قيمة املكافأة املالية 
املقترحة من قبلكم للمشاركني في 
هذه االعمال ويتم الصرف من بند 
 � املكافآت )مكافآت أعمال اخرى( 
تصرف ملرة واحدة � وان يشترط 
الالزم في  املال���ي  توافر االعتماد 
هذا البند مبيزانية جهتكم � الباب 
االول � الذي يسمح بالصرف، مع 
مراعاة عدم جواز اجلمع بني هذه 
املكافأة وأية مكافآت أخرى مقررة 
للعمل نفسه مبوجب قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم )1 لسنة 1983 
وتعديالته( بش���أن بدل حضور 
جلسات اللجان، أو قرار وزير املالية 
رقم )34( لسنة 1977 بشأن مكافآت 

اعمال اضافية.
وجاءت موافقة الزبن بناء على 
الكتاب املرفوع من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود واملتضمن:
باإلش���ارة الى القرار الوزاري 
الص���ادر بتاريخ  رقم 2009/302 
2009/9/14 بشأن تشكيل جلنة من 
فريق فني لتقييم احلالة اإلنشائية 
جلميع املظ���الت وفحصها فحصا 
موقعيا وعناصر إنشائية وحتليل 
إنشائي ثابت وديناميكي مبا فيها 
املظالت حتت الصيانة برئاس���ة 
د.جمال الدعيج � كلية الهندس���ة 
الكويت، حيث مت االتفاق  جامعة 
على ضرورة إيجاد آلية محددة يتم 

من خاللها دفع مستحقات رئيس 
وأعضاء اللجنة وفقا لطبيعة مهام 
اللجنة التي تس���تدعي ذلك، على 

النحو التالي:
1 � مبل���غ 7 آالف و500 دينار 
� عند البدء بتنفي���ذ مهام اللجنة 

وفقا لآلتي:
د.جمال عبداهلل الدعيج 1.750، 
د.حسني علي اخلياط 1.638، أسامة 
دردر 828، عبدالعليم عبدالوهاب 
276، هشام فارس 828، حامت رميح 
800، علي اجليوشي 736، وائل هالل 

644 )إجمالي 7.500(.
2 � مبلغ 6 آالف دينار � تقدمي 
معلوم���ات الرف���ع واملالحظ���ات 

املعمارية واإلنشائية:
د.جمال عبداهلل الدعيج 1.360، 
د.حسني علي اخلياط 1.300، أسامة 
دردر 670، عبدالعليم عبدالوهاب 
225، هشام فارس 670، حامت رميح 
650، علي اجليوش���ي 600، وائل 

هالل 525 )إجمالي 6.000(.
3- 5 آالف دين���ار � عند إعداد 
نتائج التحليل اإلنشائي والتوصيات 

النهائية:
الدعيج 1.110  د.جمال عبداهلل 
)إجمال���ي 4.220( د.حس���ني علي 
اخلي���اط 1.062 )إجمالي 4.000(، 
أسامة دردر 572 )إجمالي 2.070(، 
عبدالعليم عبدالوهاب 189 )إجمالي 
690(، هشام فارس 572 )إجمالي 
2.070(، حامت رميح 550 )إجمالي 
2.000(، عل���ي اجليوش���ي 504 
)إجمال���ي 1.840(، وائل هالل 441 

)إجمالي 1.610(.
اإلجمالي 18.500

وطلبت احلمود من الزبن صرف 
مكافأة فريق إعداد احلساب اخلتامي 
 � ال���وزارة )الباب األول  مليزانية 
املرتبات( للعام املالي 2010/2009 
والذي يضم 21 مسؤوال وموظفا.

وجاء في كتاب الوزيرة: نظرا 
النتهاء الس���نة املالية 2010/2009 
وبناء على تعمي���م وزارة املالية 
بشأن القواعد واإلجراءات الالزمة 
إلقفال احلسابات وإعداد احلساب 
اخلتامي، مت تكليف العاملني بقسم 
ميزانية الوظائف للقيام باألعمال 
املتعلقة باحلساب اخلتامي، كما هو 
متبع في السنوات السابقة ومنها 

ما يلي:
الربط في  إقف���ال س���جالت   �

ومتابعته���م مع دي���وان اخلدمة 
املدنية.

لذا يرجى املوافقة على تكليف 
الوظائف  العاملني بقسم ميزانية 
بإدارة املوارد البشرية اعتبارا من 
2010/3/1 حتى 2010/6/30 مبكافأة 
شهرية قدرها 250 دينارا على بند 
أعمال أخرى، وعددهم 21 كما هو 

مبني فيما يلي:
عائش����ة عبداحملسن عبداهلل 
الروضان، راش����د خالد العجيل، 
س����عود عبدالعزيز اجلويس����ر، 
نش����مية فالح الضويحي، مروة 
محمد تقي الضاوي، هالة محمد 
رش����اد، س����ميحة محمد عويد، 
رابعة عبدالرسول املويل، شيخة 
عبداهلل الضبيبي، فاطمة أسعد 
رجا الغضوري، ناهدة راضي حماد، 
نهال محمد، هدى ناجي جبر خلف، 
هالة جاسم الشطي، غالية حسني 
عبداهلل الشطي، أسماء درويش 
علي املنصوري، علي حسن شمس 
الدين، فهد س����امي جاسم محمد، 
وليد عبدالعزيز القطان، محمود 
الس����يد أبوالفتح، محمد حس����ن 

محمود الزواوي.
وخاطبت الوزيرة الزبن بصرف 
مس����تحقات فريق العمل املكلف 
بإجن����از كل املعام����الت املتعلقة 
بطلبة املنح الدراسية في وزارات 
الدولة وهيئاتها، وجاء في خطابها، 
باإلش����ارة إلى قرار التكليف رقم 
7623 بتاريخ 2009/10/5 بش����أن 
فريق العمل املش����ار اليه ونظرا 
النتهاء عمل الفريق حسب ما جاء 

بقرار التكليف.
لذا، يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية ألعضاء الفريق 
وعدده����م 10 وذلك مبعدل صرف 
األعمال اإلضافية على »بند أعمال 
أخرى« وملدة »4 شهور« اعتبارا 
من 2009/9/20 حتى 2009/12/20 
وبيانهم كالتالي باالسم واملكافأة 
املستحقة: انتصار يوسف الرومي 
32، سميحة عبداللطيف الفرهود 
344، حليمة غلوم أشكناني 32، 
أميرة حسني املذكوري 344، زينب 
شاكر كمال 344، بدر عبيد العنزي 
344، عواطف خالد اخلزام 344، 
خالد حمود حريش 86، عبداهلل 
إبراهيم 344، جاسب  عبدالرزاق 

عبداحلسني املهدي 344.

الدرج���ات  جلمي���ع   2010/3/31
الوظيفية.

� إعداد كش���ف عام لش���واغر 
الوظيفية حسب  الدرجات  جميع 
املجموعات الوظيفية موزعا حسب 

البرامج في 2010/3/31.
� تعليق كشف الشواغر النهائي 
حت���ى ص���دور ق���رارات الترقية 
باالختي���ار إلعداد كش���ف نهائي 

للشواغر.
� إعداد احلساب اخلتامي للباب 
األول )املرتبات( عن السنة املنتهية 

.2010/3/31
� مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
بحاج���ة ال���وزارة م���ن الدرجات 
الوظيفية املطلوب إنشاؤها خصما 
على االعتماد التكميلي الثاني على 
ضوء ما لم يتم توفيره من حاجة 
الوزارة من املتخرجني الكويتيني.

الوظائ���ف املعتمدة  � مطابقة 
الش���واغر في 2010/3/31  بكشف 
ودراسة ومعاجلة اي فروقات في 
توزيع الوظائف حس���ب البرامج 
للمجموعات الوظيفية بعد تنفيذ 

قرارات الترقية باالختيار.

� إعداد قرار حتويل املعينني على 
االعتم���اد التكميلي األول والثاني 
الى ميزانية ال���وزارة )املعتمدات 
الوظيفي���ة( وتزويد اجلهات ذات 
الصلة بنس���خ من���ه والتأكد من 

تخزينه بالنظم املتكاملة.
� فتح س���جالت الربط وإدراج 
املعتمدات الوظيفية النهائية لكل 
املجموعات الوظيفية حسب البرامج 
ول���كل درجة وظيفي���ة على حدة 
وإدراج املش���غول الفعلي النهائي 

بها.
� دراسة ترشيحات ديوان اخلدمة 
الكويتيني املس���جلني  املدنية من 
بنظام التوظيف املركزي ومتابعة 
حركة الوظائف )السحب واإلضافة( 

لكل الدرجات الوظيفية.
� مطابقة كش���ف الشواغر مع 
الكويتي  بطاقات األقدمية لفئ���ة 
املتابع���ة ألبن���اء دول  وبطاق���ة 
التعاون اخلليجي إلعداد  مجلس 
كشف عددي لدرجات املجموعات 

الوظيفية.
� حتدي���ث بيانات املس���تعان 
املكافآت  بخبراته���م عل���ى بن���د 

جدول يبين المكافآت المعتمدة لفريق مظالت األحمدي
بيان 

المرحلة
قيمة المكافأة المقترحة

إجمالي قيمة 

المكافآت
المستحقون لها

املرحلة 
األولى

من )276 - 1750( د.ك 
7000 د.كلكل منهم

أعضاء الفريق 
وعددهم )8( 

مشاركني
املرحلة 
الثانية

من )225 - 1360( د.ك 
نفس املشاركني6000 د.كلكل منهم

املرحلة 
الثالثة

من )189 - 1110( د.ك 
نفس املشاركني5000 د.كلكل منهم

»المعلمين«: مطالبنا مشروعة في صياغة وإقرار
كادر جديد يعالج ثغرات الكادر الحالي

تقيم لقاء للوكيلة اللوغاني حول »الجودة في عمل اإلدارات المدرسية«

وجه����ت ادارة املعلمات ف����ي جمعية املعلمني 
الكويتية الدعوة للقيادات املدرس����ية من مديري 
ومديرات مدارس واملديرين واملديرات املساعدات 
ورؤساء ورئيسات االقسام حلضور اللقاء السابع 
ملنتدى القيادات التربوية الذي ستقيمه في الساعة 
6.30 من مس����اء بعد غد حتت عنوان »اجلودة في 
عمل االدارات املدرسية«، وتستضيف فيه وكيلة 
وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني. 
وذك����رت مديرة االدارة اصيلة الش����طي ان اللقاء 
الذي سيقام في قاعة الشيخ عبداهلل املبارك مبقر 
اجلمعية في الدس����مة يأتي ضمن انشطة منتدى 
القيادات التربوي����ة الدارة املعلمات في اجلمعية، 
ولفتح قنوات االيضاح واملناقشة والتشاور وابداء 
وجهات النظر بشكل مباشر بني االسرة التربوية 
من االدارات املدرسية وجموع املعلمني واملعلمات 
بشكل عام والقيادات التربوية املختلفة، واضافت ان 
اللقاء سيكون فرصة جيدة لالطالع والتعرف على 
آخر املستجدات املتعلقة بتطبيق مفهوم اجلودة 
التربوية الش����املة. من جانب آخر، اكدت جمعية 
املعلمني مطالبها العادلة واملشروعة واملوضوعية 
في اعادة النظر بكادر املعلمني، مشيرة في بيانها 
االسبوعي الى ان التحرك الذي بدأته في شأن املطالبة 
باعادة النظر ف����ي الكادر لم يكن ملجرد الطرح او 
املزايدة او التكسب او الستغالل الظروف احلالية 
مع اقرار بعض الكوادر املهنية االخرى، امنا جاء 
وفق قناعة متكامل����ة وخطط وضعتها منذ ان مت 

اقرار الكادر احلالي الذي جاء عن طريقها عام 1996، 
الى جانب التعديالت التي اجريت عليه عام 2006 
وبتحرك منها ايضا، مضيفة ان هذا الكادر لم يكن 
ليتوافق مع مستوى اآلمال والطموحات املطروحة 
ومع ما يستحقه املعلمون من حقوق ادبية ومادية 
لتحسني اوضاعهم ورفع مكانتهم وتعزيز حقوقهم 
ومكتسباتهم وفي منحهم التقدير الوظيفي الالئق 
في ظ����ل االعباء املتزايدة الت����ي يتحملونها ومبا 
ينس����جم مع االهتمام الس����امي الذي يحظون به 
من قبل قيادتنا احلكيمة والسلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وقد جاء اقراره بعد مخاض عسير وفي 
ظل ظروف يدركها اجلميع من القيادات التربوية 
واصحاب امليدان. وكشفت اجلمعية في بيانها عن 
بدء حتركها الفعلي لتبني صياغة واقرار كادر جديد 
روعي فيه وبدقة متكاملة ودراسة ميدانية معاجلة 
كل الثغرات والنواقص في الكادر السابق، مشيرة 
الى ان هذا التحرك س����يكون مصاحبا لتحركاتها 
في اقرار مش����روع متهني التعليم )قانون حماية 
املعلم( وقانون اعتبار التعليم مهنة شاقة ومميزة، 
الى جانب ثبات موقفها الرافض ألي مش����اريع او 
جتارب قد تؤثر سلبا على اخلطط التربوية ما لم 
تطرح بدراسة مستوفاة بشكل متكامل ويتوافق 
مع متطلبات الواقع والبيئة الكويتية، ويكون الهل 
امليدان مشاركتهم اجلادة والفعلية في رسم مالمح 
هذه املشاريع في حال اقرارها بالصيغة النهائية 

كمشروع اخلصخصة واطالة الدوام املدرسي.


