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الكويت إلنشاء المركز االقتصادي

تكليف العتيبي بإعداد تقرير عن إنجازات 
قطاعات التربية في الفترة من 2004 حتى 2010

الحمود غادرت إلى السعودية

العبد الهادي: »الصحة« توقف
نظام التأمين الصحي وتكتفي بالضمان 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تشكيل فريق عمل إلعداد تقرير 
»كتاب« إجنازات قطاعات الوزارة 
ع���ن األع���وام م���ن 2004 حتى 

.2010
أواًل: يتم  القرار على:  ونص 
تشكيل فريق عمل إلعداد الكتاب 
املذكور برئاسة محسن العتيبي 
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
التربوي، وعضوية كل من سالمة 
عبدالرحيم عمار مستشار مبكتب 
وزي���ر التربية، مش���اعل هزاع 
العن���زي إدارة العالقات العامة 
واإلع���الم الترب���وي، أمل مليح 
الرشيدي إدارة العالقات العامة 
واإلعالم التربوي، سميرة حسن 
الكندري، إدارة التخطيط، أشواق 
الرندي إدارة التخطيط، ابراهيم 
احمد  امل���واس منطقة العاصمة 
التعليمي���ة، محم���د عبدالهادي  
إدارة العالق���ات العامة واإلعالم 

التربوي.

حنان عبدالمعبود
أك���د مدي���ر إدارة الش���ؤون 
ف���ي وزارة الصحة  القانوني���ة 
الوزارة  أن  العبدالهادي،  محمود 
أوقفت نظام التأمني، مشيرا إلى 
أنها اكتفت بالعمل بنظام الضمان 
الصحي فقط. وقال العبد الهادي 
في تصريح صحافي ان الوزارة 
ح���ددت منح الضم���ان الصحي 
للوافدين من قبلها، باس���تثناء 
املستش���فيات اخلاص���ة التي مت 
االتفاق معها على أن تقوم مبنح 
الضمان الصحي ملوظفيها العاملني 
في املستشفى. وأضاف، ان الوزارة 
أوقفت التأمني الصحي من خالل 
الشركات منذ سنوات واستعاضت 

بالضمان الصحي بدال منه، مشيرا 
إلى أن الوزارة مستمرة في الضمان 
الصحي إلى اآلن. وبني العبد الهادي 
أن بعض املستش���فيات اخلاصة 
قام���ت مبنح الضم���ان الصحي 
ألشخاص من غير العاملني فيها، 
ل���م يحدد  الس���ابق  العقد  كون 
اقتص���ار خدمة الضمان الصحي 
على العاملني. موضحا أن الوزارة 
قد أعدت مذك���رة قانونية حتدد 
فيها الشروط، والتي تضمنت أن 
يكون ضمان املستشفيات اخلاصة 
محصورا في العاملني فيها وعدم 
منحه���ا أحقية منح ضمان ملن ال 
يعمل في املستش���فيات. ولفت 
العبد الهادي الى أن هذا االتفاق مع 

املستشفيات ليس بجديد وانه قائم 
منذ ست سنوات، مشيرا إلى أن 
الفترة األخيرة ستشهد اضافة على 
املبرمة مع املستشفيات  العقود 
لتح���دد الضم���ان الصحي الذي 
تقدمه املستشفيات فقط ملوظفيها 
دون إمكانية أو السماح لها مبنح 
الضمان الصحي ألي أش���خاص 
عامل���ني خارج املستش���فى وان 
كانت ش���ركات. يذكر ان بعض 
املستشفيات قدمت خدمات الضمان 
الصحي لبعض الوافدين وبعض 
اجلهات كون التعاقد السابق مع 
وزارة الصحة لم يحدد ان يكون 
منح املستشفيات اخلاصة ملوظفيها 

فقط.

والصور املطلوبة للتقرير.
إجن���ازات  أه���م  تدوي���ن 
القطاعات ومناش���طها املختلفة 
وتدعيمها بالصور الفوتوغرافية 

واإلحصاءات ما أمكن ذلك.
صياغة مادة الكتاب )التقرير( 
وتبويبه وحتريره وتس���ليمه 
للمطبع���ة املختص���ة التي يتم 

الترسية عليها.
متابع���ة التصميم والطباعة 
الكت���اب وحتديد  حتى تس���لم 
اجلهات التي سيوزع عليها داخل 

وخارج الوزارة.
عمل الفريق يكون بعد االنهاء 
من أوقات الدوام الرسمي وذلك 

إلجناز مهمته.
ثالثا: حتدد املكافآت لرئيس 
الفريق بواقع )300 د.ك شهريا(، 
وباقي األعضاء )250 دينارا لكل 

عضو شهريا(.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
2010/6/1 وحتى 2010/12/31  من 
وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

ثانيا: مهام الفريق:
إعداد تقرير »كتاب« يشتمل 
على إجنازات وأنشطة مختلف 
ال���وزارة عن  قطاعات وأجهزة 
الفترة من اعوام 2005/2004 حتى 
عام 2010/2009 مدعما بالصور 

.CD واالحصاءات مرفقا به
إجراء االتصاالت والتنسيق 
واملتابعة م���ع قطاعات الوزارة 
ووزارة اإلعالم للحصول على املواد 

»السكنية« تدعو أصحاب الطلبات
حتى 30 سبتمبر 1994 لمراجعتها

المركز العلمي يبدأ مخيمه الصيفي األحد

العنزي: مكافآت الممرضين تحرم
مسؤولي األجنحة من بدالت اإلشراف والتدريب

السفارة األميركية: زيادة في رسوم
الخدمات القنصلية اعتبارًا من 13 الجاري

قالت السفارة االميركية لدى الكويت امس ان وزارة 
اخلارجية االميركية قد اعلنت عن زيادة في رس����وم 
اخلدمات القنصلية. واضافت السفارة في بيان ان هذه 
الزيادة في الرسوم ستساعد في تغطية تكلفة خدمات 
الطوارئ مبا في ذلك مساعدة املواطنني االميركيني الذين 
يقعون ضحايا للجرائم وتكلفة املساعدات املادية بعد 
حاالت الوفاة للمواطنني االميركيني وتكلفة الزيارات 
القنصلية للرعايا االميركيني في سجون دول اخرى. 
وتشمل اخلدمات القنصلية ايضا تنظيم عمليات اخالء 
في حاالت الطوارئ للرعاي����ا االميركيني في حاالت 
احلروب والكوارث الطبيعية في البالد األجنبية كما 

كان احلال في زلزال هاييتي اخيرا.
وستدخل هذه الزيادة في الرسوم القنصلية حيز 
التنفيذ بدءا من 13 يوليو. وجاءت الزيادة في رسوم 
خدمات جوازات السفر واجلنسية على النحو التالي، 
رس����وم طلب جواز السفر للراشدين ستزداد من 55 
دوالرا ال����ى 70 دوالرا – الرس����وم االضافية للمزايا 
االمنية جلوازات السفر س����تزداد من 20 دوالرا الى 
40 دوالرا – رسوم الطلبات لبطاقات جوازات السفر 
ستزداد من 20 دوالرا الى 30 دوالرا للراشدين ومن 

10 دوالرات الى 15 دوالرا للقاصرين – رسوم اضافة 
صفحات الى جوازات السفر االميركي 82 دوالرا – رسوم 
بيان الوالدة من القسم القصنلي حلاالت الوالدة خارج 
الواليات املتحدة االميركية ستزداد من 65 دوالرا الى 
100 دوالر. اما بالنسبة لرسوم خدمات تأشيرات الهجرة 
والتأش����يرات اخلاصة، رسوم طلب تأشيرة الهجرة 
التي يجب حتصيلها من جميع املتقدمني بواقع 330 
دوالرا لالقرباء من الدرجة األولى والروابط العائلية 
االخرى – 720 دوالرا لتأشيرات العمل – 305 دوالرات 
للحاالت اخلاصة االخرى )تأشيرات الهجرة اخلاصة 
وتأش����يرات الهجرة العش����وائية وطلبات االلتماس 
الذاتية( وغيرها. اما الرسوم االمنية االضافية التي 
يجب حتصيلها من جميع املتقدمني بطلبات الهجرة ما 
عدا من لديهم اعفاء فسوف تزداد من 45 دوالرا الى 74 
دوالرا. وبالنسبة لرسوم تأشيرة الهجرة العشوائية 
)التي يتم حتصيلها باالضافة الى رسوم معاجلة بيانات 
طلبات الهجرة والرسوم االمنية االضافية( ستزداد من 
375 دوالرا الى 440 دوالرا. وخدمات تصديق الوثائق 
التي تتراوح حاليا ما بني 20 و 30 دوالرا س����تصبح 

50 دوالرا جلميع انواع التصديقات.

دعت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية امس املواطنني اصحاب 
الطلبات االس����كانية حتى تاريخ 
30 س����بتمبر 1994 وم����ا قبل����ه 
الراغبني في احلصول على قسائم 
حكومية مبدينة جابر االحمد الى 

مراجعتها.

وقال������ت املؤسس����ة في بيان 
صحافي انها ستبدأ في استقب��ال 
املراجعني ي����وم االثنني املقبل 12 
اجلاري متهيدا للنظر في التخصيص 
لهم علما ان توزيع القسائم سيتم 
على املخططات فيما بعد. واوضحت 
ان على املراجعني احلضور شخصيا 

الى مبنى املؤسس����ة اثناء الدوام 
الرسمي مصطحبني معهم االوراق 
الرس����مية املتمثلة بشهادة راتب 
حديث����ة وكتاب حدي����ث من بنك 
التسليف واالدخار وشهادة سجل 
عقاري من وزارة العدل والبطاقة 

املدنية الفراد االسرة.

 أعلن املركز العلمي أمس تدشني مخيمه الصيفي 
له����ذا العام اعتبارا من يوم األحد املقبل، وقال املركز 
في بيان صحافي ان املخيم يستمر ملدة أسبوع واحد 
إلى اخلميس املقبل ويتضمن العديد من األنش����طة 
والبرامج منها ورش عمل تعليمية وفنية وزيارات 
لالكواريوم وقاعة االستكشاف ومشاهدة أفالم »اي 
ماكس« وجوالت خلف الكواليس وحضور عروض 

إطعام األسماك والقروش.
وأوضح ان برامج املخيم مخصصة لألوالد والبنات 
من عمر 7 إلى 13 س����نة حيث تبدأ البرامج يوميا من 
الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف مساء. 
وذك����ر ان تكلفة البرنامج للطف����ل الواحد 40 دينارا 
بينما يحصل منتس����بو برنامج العضوية السنوية 

على خصم خاص عند التسجيل فيه.

حنان عبدالمعبود
ناقش رئيس جمعية التمريض الكويتية كنعان 
العنزي والوكيل املساعد للشؤون اإلدارية بديوان 
اخلدمة املدنية زيد النويف مسألة اعادة النظر في 

كادر أفراد الهيئة التمريضية.
ووصف العنزي في تصريح صحافي له والنويف 
أنه سادته روح ايجابية وتفهم من قبل الوكيل، 
الذي بدوره وعدنا بدراس���ة املطالب التي تقدمت 
بها اجلمعية بهذا الشأن، موضحا أن القرار رقم 5 
لسنة 2009 وخصوصا في اجلدول رقم 2 بشأن 
بدالت ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية تس���بب 
بالضرر لفئة من مسؤولي األجنحة وحرمهم من 

بدالت اإلشراف والتدريب.
وزاد ناقشنا أوضاع املمرضني من غير محددي 
اجلنسية واملطالبة بإنصافهم من خالل وضع عقود 
خاصة لهم بدال من الوضع احلالي املتمثل في العمل 
على بند املكافأة كأجر مقابل عمل، مشيرا إلى ان 
الوضع احلالي يحرمهم من احلصول على إجازة 

سنوية أو نهاية خدمة، وغيرها من احلقوق التي 
كفلها لهم القان���ون. وأوضح العنزي أن الوكيل 
النويف وعدنا خي���را في النظر في هذه املطالب 
وفق���ا لألطر والنظم القانوني���ة وإيجاد احللول 
املناسبة بهدف إنصاف هذه الفئة. واشاد بالتفهم 
الكبير الذي ملس���ه وفد اجلمعية من قبل الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية بديوان اخلدمة املدنية 
زيد النويف باالهتم���ام الال محدود بهدف تذليل 
جميع العقبات التي تعترض مسيرة التمريض 
في البالد خصوصا في األمور املتعلقة بالقوانني 
والنظم املتعلقة باخلدمة املدنية.  واكد ان جمعية 
التمريض تسعى الى تعزيز مهنة التمريض ورفع 
مس���تواها اجتماعيا وعلميا والعمل على حفظ 
حقوق العضو في مجال هذه املهنة االنس���انية. 
وقال ان اجلمعية تولي اهتماما بالهيئة التمريضية 
ودورها احليوي واملهم في املرافق الصحية الذي 
ال يقل أهمية عن دور الطبيب في مجال الرعاية 

الصحية.

أكد وزير األش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر امس ان الهدف االس����تراتيجي من إنش����اء ميناء بوبيان البحري 
والتس����هيالت املرتبطة به يتمثل في تشكيل محور لنظام نقل إقليمي 
في املنطقة يدعم خطط الكويت إلنش����اء املركز االقتصادي املتوس����ع 

واملتنوع واملرن.
ج����اء ذلك في تصريح ادلى به الوزير د.صفر ل� »كونا« مبناس����بة 
توقيعه اليوم في مقر مشروع مستشفى الشيخ جابر األحمد في منطقة 
جنوب السرة الساعة العاشرة صباحا اجلزء الثاني من املرحلة األولى 
من أعمال امليناء بحضور س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد. وسيحضر التوقيع ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش����يخ احمد الفهد ووزير املواصالت ووزير الدولة لش����ؤون مجلس 

د.فاضل صفراألمة د.محمد البصيري.

محسن العتيبي

)قاسم باشا( د.حسني الدويهيس وبدر الردعان يكرمان الشيخة أمثال األحمد

الجبر: الكويت أقل الدول الخليجية إنفاقًا على مشاريع النظافة

أمثال األحمد: االحتفاالت باألعياد 
الوطنية المقبلة ستكون »غير«

كشف رئيس احتاد شركات التنظيف علي الغامن 
اجلبر ف���ي بيان صحافي عن انخفاض واضح في 
معدالت اإلنفاق على النظافة في الكويت في وقت 
تتخذ فيه الكويت مجموعة من التدابير لتتحول 
الى مركز مالي وعاملي وقال اجلبر ان االحتاد أجرى 
دراسة باألرقام واإلحصائيات تثبت ان الكويت أقل 
دول مجلس التع���اون إنفاقا على النظافة العامة 
بالبالد، وما يتصل بجمع القمامة في جميع مناطق 
ومعاجلته���ا على نحو يدل على تلك النفايات من 
عادم الى خادم وقال رئيس احتاد شركات التنظيف 

ان تكلفة جمع ونقل والتخلص من طن النفايات، 
فضال عن سقف رواتب العمالة، يكشف بجالء أن 
الكويت في انحدار مستمر ما لم يتداركه املسؤولون 
في الدول���ة بالعمل على زيادة اإلنفاق على أعمال 
ومشاريع النظافة قياس���ا بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، وقال ان معدل اإلنفاق على جمع ونقل 
طن النفايات طبقا لدراسة االحتاد بلغ في الكويت ما 
يعادل نحو 25 دوالرا، حيث يبلغ إجمالي النفايات 
اليومية الذي يجب عل���ى الكويت التخلص منها 

نحو 4.250 طنا يوميا.

بشرى شعبان
كشفت رئيسة اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية الشيخة أمثال 
األحمد عن توج����ه الكويت لتكون االحتفاالت الوطنية طوال العام 
وال تقتصر على 3 أيام تختزل فيه����ا املهرجانات الوطنية، وأكدت 
أهمية إبراز الوحدة الوطنية في تلك االحتفاالت ومتاس����ك الشعب 
الكويت����ي، لذلك س����نحرص هذا العام على أن تزي����ن الكويت كلها 
باإلضاءة البيضاء، كما س����نحرص على إحياء مهرجان السيارات 

الذي كان يقام في السبعينيات.
وأكدت أن االحتفاالت الوطنية ستنطلق مع رفع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد علم الكويت في قصر بيان بالتزامن مع 
رفع العلم في جميع احملافظات وسينقل تلفزيون الكويت هذا احلدث 
التاريخي للعالم عبر القن����وات املختلفة، جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقده رئيس احتاد التعاونيات د.حسني الدويهيس مبشاركة 
رؤس����اء اجلمعيات التعاونية أو من ينوب عنهم مساء أمس األول 

في مقر االحتاد.

خالل اجتماع مع رئيس اتحاد الجمعيات وممثلي الجمعيات

الحصبان الحتضان المعاقين
وإعطائهم الفرصة للعمل »في الخاص«

دع����ا رئيس مكتب العالقات العام����ة واخلارجية للمجلس 
األعلى لشؤون املعاقني فواز احلصبان امس مؤسسات القطاع 
اخلاص الى احتضان املعاقني واعطائهم الفرصة للعمل لديها 

السيما ان القوانني تقف الى جانبهم.
وقال احلصبان في مؤمتر صحافي مبناسبة انطالق حملة 
البرنامج الصيفي لتشغيل املعاقني في عدد من اجلهات اخلاصة 
واحلكومية انهم يس����عون من خالل ه����ذا البرنامج على دمج 
املع����اق مع االصحاء في املجتمع ليقوموا بواجباتهم ويأخذوا 

حقوقهم.

د.رضا اخلياط د.موضي احلمود

منى اللوغاني

وزيرة التربية: فريق برئاسة الخياط لتحويل مركز تطوير التعليم
»للقياس والتقويم« بشكل مستقل عن الوزارة

الحمود: إعفاء اللوغاني من لجنة تمهين التعليم لـ »مصلحة العمل«

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق حتوي����ل املركز الوطني 
التعلي����م مبا يجعله  لتطوير 
مركزا للقي����اس والتقومي وما 
يضمن ل����ه االس����تقاللية عن 
أجهزة وزارة التربية في إطار 
تنفيذ اخلطة اإلمنائية لوزارة 
التربية متوسطة املدى للسنوات 

.)2014/2013 � 2011/2010(
اس����تند القرار إل����ى قانون 
ونظام اخلدمة املدنية لسنة 1979 
وتعديالتهما، والقرار الوزاري 
رقم )2010/307( الصادر بتاريخ 
2010/6/8 بشأن تشكيل فريق 
لتطوي����ر دور املجلس األعلى 
للتعلي����م كمجلس مس����تقل، 
واملرسوم رقم 228 لسنة 2010 
بتاريخ 2010/6/21 بشأن تعيني 
د.رض����ا محمد اخلياط � مديرا 
الوطني لتطوير  عاما للمركز 

مريم بندق
أص���درت وزي���رة التربية 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود قرارا وزاريا 
بإعفاء الوكيلة املساعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني من عضوية 

جلنة دراسة متهني التعليم.
الوزيرة  ق���رار  وتضم���ن 
إدارة  احلمود إضاف���ة مديرة 
التطوير والتنمية عبلة العيسى 

الى عضوية اللجنة.
جاء قرار الوزيرة بناء على 
كتاب رئيس جلنة دراسة متهني 
التعليم د.جاسم الكندري رقم 
2010/247 املؤرخ 2010/6/29 
بش���أن إعفاء وإضافة عضو 
ال���ى اللجنة، وبن���اء على ما 
تقتضيه مصلحة العمل نص 

قرار احلمود على:
إعف���اء من���ى حم���د  أوال: 
اللوغان���ي � الوكيل املس���اعد 
للتعلي���م العام م���ن عضوية 
جلنة دراس���ة متهني التعليم، 
وإضافة عبلة عبداهلل العيسى 
مدير إدارة التطوير والتنمية 

الى عضوية اللجنة.

التعليم، وبناء على تعليمات 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي وم����ا تقتضيه مصلحة 

العمل.
وجاء في القرار:

أوال: تش����كيل فري����ق عمل 
لتحويل املركز الوطني لتطوير 
التعليم مبا يجعله مركزا للقياس 

ثاني���ا: يعمل به���ذا القرار 
اعتب���ارا من تاريخ���ه، وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.
وكان���ت احلمود قد أعلنت 
عن تشكيل جلنة متخصصة 
من التربويني واألكادمييني من 
داخل الوزارة وخارجها لدراسة 

متطلبات متهني التعليم.
وكانت الوزيرة احلمود في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
في مايو املاضي اصدرت قرارا 
وزاريا نص على مهام اللجنة 
الى  ف���ي مجملها  التي تهدف 
دراسة متطلبات متهني التعليم 
باعتباره مهنة وليس وظيفة 
وتطبي���ق معايي���ر االعتماد 
التعليم  األكادميي مستطردة 
ليس وظيفة امنا رسالة ومهنة 
انس���انية ومسؤولية  سامية 
وطنية لبناء األجيال وغرس 
القيم الوطني���ة واالجتماعية 
واألخالقية والعلمية والروحية. 
وأضافت: هذا أحد املتطلبات 
األساسية إليجاد معلم منوذجي 
ومتمي���ز للمس���تقبل يواكب 

والتقومي برئاسة د.رضا محمد 
اخلياط � مدير عام املركز الوطني 
لتطوير التعليم، وعضوية: مرمي 
الوتيد � الوكيل املساعد للبحوث 
التربوية واملناهج، د.بدر العمر 
� كلية التربية � جامعة الكويت، 
د.فوزية هادي � كلية التربية � 
جامعة الكويت، د.صالح مراد � 

التطورات املتالحقة باعتباره 
الركيزة األساسية ألي عمليات 
اصالح وتطوير في منظومة 

العملية التعليمية.
اللجن���ة تفعيال  وج���اءت 
لتوصي���ات املجل���س األعلى 
للتعلي���م بش���أن العمل على 
تفعيل مش���روع متهني املعلم 
ويترأس���ها د.جاسم الكندري 
اكادميي���ني وتربويني  وتضم 

من داخل وخارج الوزارة.
وحدد القرار الذي اصدرته 

كلية التربية � جامعة الكويت، 
وسميحة الشريدة � مدير إدارة 

التقومي وضبط اجلودة.
ثاني����ا: تتحدد مهام الفريق 

في اآلتي:
� تقيي����م اجن����ازات املركز 
الوطني لتطوير التعليم وحتديد 
االيجابيات والسلبيات وأسباب 
عدم استمرارية نشاطه، وخاصة 
القياس  فيما يتعلق بوح����دة 

والتقومي.
� دراس����ة دواعي استحداث 
مركز للتقومي والقياس تتوافر 
له االستقاللية ووضع األسس 

العامة للمشروع.
� االطالع على جتارب الدول 
ف����ي مجال القي����اس والتقومي 
الترب����وي واختي����ار أفض����ل 

النظم.
� حتديد متطلب����ات وزارة 
التربية من املركز املس����تحدث 
للقياس والتقومي وحتديد عالقته 

د.موضي احلمود مهام اللجنة 
في االطالع على جتارب الدول 
العاملية واالقليمية في قضية 
متهني التعليم ونتائج التطبيق 
واالستعانة بالبحوث وأحدث 
الدراس���ات واملص���ادر نالت 
الصلة واالستفادة من النتائج 
والتوصيات التي توصلت اليها 
املؤمترات التربوية ودراس���ة 
أس���اليب متييز مهنة التعليم 
وحتديد معايير متهني التعليم 
ليصبح مهنة ال يدارسها اال من 
تتوافر فيه مواصفات وشروط 

محددة.
وتضمنت مهام اللجنة ايضا 
حتديد املتطلبات واالحتياجات 
واإلج���راءات والتكلفة املالية 
املتوقعة لتطبيق املش���روع 
ومراحله الزمنية على ان ترفع، 
اللجنة تقريرا متكامال للوزيرة 
خالل شهرين يتضمن مبررات 
متهني التعليم، معايير التمهني 
والتشريعات الالزمة للتطبيق 
واالحتياجات والتكلفة االجمالية 

املتوقعة عند التطبيق.
وأكدت احلمود في قرارها 

مع أجهزة وزارة التربية.
� وضع املعايير واملقاييس 
التي تعتبر األدوات األساسية في 
عمل املركز في مجاالت التقومي 

املختلفة.
� االس����تعانة بأحد املكاتب 
االستش����ارية ف����ي حتدي����د 
املرك����ز والبناء  اختصاصات 

التنظيمي له.
ثالثا: يحق للفريق تشكيل 
فرق عمل فرعية لتنفيذ بعض 

املهام وملدة محددة.
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
ش����هرية ألعضاء فريق العمل 
حتددها وزيرة التربية من بند 

أعمال أخرى.
خامسا: على جميع اجلهات 
املعنية العلم والعمل مبوجبه 
اعتبارا من أول شهر يوليو 2010 
ويستمر العمل به حتى نهاية 
مارس 2011 ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.

ان���ه يأتي انطالقا من س���عي 
ال���ى حتقيق اجلودة  الوزارة 
الشاملة للمؤسسات التعليمية 
ومخرجاتها وحتصني أداء جميع 
التعليمية  عناصر املنظوم���ة 
وحرصا ايضا على تفعيل أداء 
املعلمني وتعميق األداء املهني 
لهم. يذكر ان جلنة دراسة متهني 
التعليم تضم الى جانب د.جاسم 
الكندري رئيسا كال من د.شافي 
احملبوب رئيس قسم املناهج � 
التربية األساسية، منى  كلية 
اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم 
العام، رضوان الرضوان مراقب 
متابعة مشاريع املجلس األعلى 
للتعليم، يسرى العمر مدير عام 
منطق���ة الفروانية التعليمية، 
د.جاسم اجلاسم مدير مدرسة 
النموذجية بالتعليم  الصفوة 
اخلاص � جمعية املعلمني، هشام 
الدليمي مراقب إدارة ميزانيات 
وزارات اخلدمات االجتماعية 
االقتصادي���ة � ووزارة املالية، 
وخالد أبوكحيل الوكيل املساعد 
للشؤون املالية واإلدارية بديوان 

اخلدمة املدنية.

يستعين بأحد المكاتب االستشارية ويقدم تقريره نهاية مارس المقبل

أصدرت قرارًا وزاريًا بناء على كتاب رئيس اللجنة جاسم الكندري

غادرت وزيرة التربي�����ة ووزي��رة التعليم 
العالي د.موضي احلم��ود الب��الد امس متوجهة 
الى اململكة العربي��ة السعودية ترافقه��ا ابنتها 
ومراقبة مكتب الوزيرة للشؤون اإلدارية شيخة 

القمالس.
هذا وتعود الوزيرة في الواحدة من فجر غد 
بعد ان تشارك في احتفال تخرج طالبات كلية 

دار احلكمة للبنات بالسعودية.


