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 وكيل المنشآت يقوم بأعمال السديراوي 
 مريم بندق

  علمت «األنباء» ان وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي ستقوم 
بإجازة اعتيادية خالل الفترة من 
١٣ اجلاري وحتى ١٧ منه، وكلفت 
الوزيرة احلمود الوكيل املســـاعد 
للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 

بالقيام بأعمال الوكيلة باإلنابة.
  يذكر ان السديراوي قامت مؤخرا 
بإجازة اعتياديـــة أعقبتها مبهمة 
رسمية الى بلجيكا مبرافقة مدير 
عام منطقـــة العاصمة التعليمية 
رقية حســـني ومن مكتب الوكيلة 

لطيفة بوحيمد. 
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 مريم بندق
ــر  متاض ــة  التربي وزارة  ــة  وكيل ان  ــاء»  «األنب ــت    علم
ــة مقترحا  ــوان اخلدمة املدني ــت لرئيس دي ــديراوي رفع الس
ــارة الى  ــآت التربوية وقالت: باإلش ــادة تنظيم قطاع املنش بإع

ــة التابعة  ــرح والوحدات التنظيمي ــاله نرفع املقت املوضوع أع
ــي االجتماع ــي طلبت ف ــذ املالحظات الت ــد تنفي ــه وذلك بع ل

ــراء جميع التعديالت  ــد بالديوان بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٦ وإج املنعق
الالزمة. 

 إعادة تنظيم قطاع المنشآت 
 الحمود شكلت فريق الدعم اإلداري والفني لتطوير التعليم 

غير أوقات الدوام الرسمية.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
شهرية لرئيس واعضاء اللجنة 
املشـــار اليهم حسب ما يحدده 

الوزير من بند اعمال أخرى.
القرار    خامســـا: يعمل بهذا 
اعتبارا من تاريخه وملدة ستة 

اشهر. 

االنظمة اخلاصـــة باالتصاالت 
واخلدمات وإدارة املشاريع.

الفريق    ثانيا: يحق لرئيس 
االستعانة مبن يراه مناسبا من 
التربية  املختصني فـــي وزارة 

وخارجها.
  ثالثا: جتتمع اللجنة في الوقت 
الذي يحدده رئيس اللجنة في 

رجاء بوعركي الشؤون اإلدارية، 
عبدالهادي بداح املركز الوطني 

لتطوير التعليم.
  وتتحـــدد مهـــام الفريق في 

اآلتي:
  وضـــع انظمة واجـــراءات 
العمليات االدارية واملالية واعداد 
اعداد  نظم تقنية املعلومـــات، 

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريـــق الدعـــم االداري والفني 
للمركز الوطني لتطوير التعليم 
نص القرار على: أوال: تشـــكيل 
جلنـــة الدعـــم االداري والفني 
للمركز الوطني لتطوير التعليم 
برئاسة مدير عام املركز الوطني 
د.رضا اخلياط وعضوية: علي 
البراك وزير الصحة االســـبق، 
د.جعفر العريان رئيس جمعية 
الكشافة، عبداهللا احلربي مدير 
عام منطقة اجلهراء التعليمية، 
انيســـة الوهابي مديـــر االدارة 
املالية، د.ســـعود احلربي مدير 
إدارة تطوير املناهج، م.مصطفى 
الدوري مركز املعلومات، عادل 
البعيجان القطاع اخلاص، حسان 
البكير مدير فريق نظم املعلومات 
ـ معهـــد الدراســـات املصرفية، 
القطاع اخلاص،  الهواري  نازك 

 برئاسة الخياط وعضوية البراك والعريان 

 د.رضا اخلياط  د. جعفر العريان علي البراك

 سالمان يشارك
  في معرض «أبوظبي»

 البعيجان لحضور االجتماع 
المشترك في مسقط

 مريم بندق
  بناء على الدعوة املوجهة من 
املدير العام ملعرض أبوظبي للكتاب 
الذي سيعقد  التعليمي»  «الفصل 
خــــالل الفترة من ١٥ ـ ٢٠ اجلاري 
في أبوظبي وترشــــيح مستشار 
مكتب الوزير أبوالفتوح ســــاملان 
إللقاء كلمة في «الفصل التعليمي 
٣». قررت الوزيرة: تكليف ساملان 
بتلبيــــة الدعوة املوجهة حلضور 
املعرض وتتحمل اجلهة املنظمة 
للمعرض املذكور التكاليف اخلاصة 

بالسفر واإلقامة. 

 مريم بندق
  قررت الوزيــــرة احلمود إيفاد 
األمــــني العــــام للجنــــة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
البعيجان للمشاركة  عبداللطيف 
في اجتماع اللجنة العليا للدورة 
اخلامسة املشــــتركة بني الكويت 
وسلطنة عمان املقرر عقده خالل 
الفترة من ١٤ـ  ١٥ اجلاري. يأتي قرار 
احلمود بناء على اخلطاب املوجه 
من وزارة اخلارجية للمشاركة في 
الكويت  االجتماع على ان تتكفل 

بنفقات السفر واإلقامة. 

 تعديل على أعضاء وثيقة الكبار و«األمية»
 مريم بندق

  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي قرارا وزاريا 
نص على: إعفاء وضم عضو لفريق عمل الوثيقة األساســـية 
ملرحلتي محو األمية واملتوســـطة مبراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية، جاء فيه: باإلشـــارة الى القرار رقم ٢٠١١/١٧ املؤرخ في 
٢٠١١/١/٦ بشأن متديد فترة عمل فريق الوثيقة األساسية ملرحلتي 
محو األمية واملتوســـطة مبراكز تعليـــم الكبار ومحو األمية، 

تقرر التالي:
  أوال: إعفاء عبـــداهللا احلربي ـ مدير عـــام منطقة اجلهراء 
التعليمية من عضوية فريق عمل الوثيقة األساسية ملرحلتي 

محو األمية واملتوسطة مبراكز تعليم الكبار ومحو األمية.
  ثانيا: ضم ســـامي الدخيل ـ مدير إدارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام لعضوية فريق عمل الوثيقة األساسية ملرحلتي 

محو األمية واملتوسطة مبراكز تعليم الكبار ومحو األمية. 

 المعلمون لـ «األنباء»: نأمل المساواة بـ «التطبيقي» واعتبار التعليم مهنة شاقة
  الديحاني: حريصون على االستعانة بالمعلمين السوريين لكفاءاتهم التدريسية 

 الباحثون االجتماعيون يناشدون وزيرة التربية تنفيذ «وعد» الزيادات المالية 

 د.موضي احلمود عزيز الديحاني  متعب العتيبي طلق الهيم

والكيمياء واالحياء واجليولوجيا 
باالضافــــة الى مــــادة التربية 
االسالمية للتدريس في املعهد 

الديني.
  ولفت الى ان اللجنة قابلت 
ما يقارب ١٦٥٠ معلما ومعلمة 
اجتاز املقابلة حوالي ٦١٩ منهم 
ومت التعاقد مع ٤٥٠ وباقي العدد 

وضعوا على قائمة االحتياط.
  وقال ان وزارة التربية زادت 
هذا العام مــــن عدد املتعاقدين 
للثقة باملعلمني السوريني وما 
يتمتعون به من خبرة ودراية 
الى ان  التدريس، مشــــيرا  في 
التعاقــــد من ســــورية كان في 
االعوام السابقة ال يتجاوز ٢٠٠ 
او ٢٥٠ معلما لكــــن هذا العام 
جتاوزنــــا ٤٥٠ معلما ومعلمة، 
واوضح الهيم ان زيادة عدد الذين 
سيتم التعاقد معهم في هذا العام 
يعود الى قيام وزارة التربية في 
الكويت بافتتاح مدارس جديدة 
في املناطق احلديثة الى جانب 
عدم كفاية مخرجات التعليم في 

الكويت حلاجة سوق العمل. 

التربوية  التنشئة  مستلزمات 
واملعرفية والعلمية الكفؤة البناء 

الوطن.
  وأكد «اننا نحرص على تواجد 
املعلم الســــوري فــــي الكويت 
وتواصله مع الطلبة الكويتيني 
نظرا ملا ميلكه من كفاءات وقيمة 

تدريسية لها احترامها».
  من جانبه، اعرب الهيم عن 
شكره وتقديره للسفير الديحاني 
واعضاء السفارة ملا قاموا به من 
اتصاالت مع اجلهات السورية 
املعنيــــة وخصوصا في قطاع 
اللجنة  التربية الجنــــاز مهمة 

على احسن وجه.
  وافاد بأنه مت التعاقد مع الذين 
اجتازوا املقابلة دون تأخير ما 
يعطي دليال علــــى تنفيذ آلية 
العمل واخلطة بإتقان، مشيرا 
التي مت  التخصصــــات  ان  الى 
التعاقد معها سبع مواد تشمل 
اللغات االجنليزية والفرنسية 
والعربيــــة بنني وبنــــات كذلك 
التربيــــة االســــالمية والعلوم 
بجميــــع تخصصاتها الفيزياء 

البلدين  املتميزة بني  العالقات 
الشقيقني، مشيرا الى ان وزارة 
التربيــــة حتــــرص دائما على 
اختيار اصحاب الكفاءة من الدول 

العربية الشقيقة.
  وافاد بأن جلنة التعاقد قامت 
على مدى ثالثة اســــابيع بدور 
فعال الختيار اصحاب الكفاءة 
وفقا لضوابط ومعايير معينة 
مبا يخدم ابناء الكويت، السيما 
الدولة حترص على توفير  ان 

توطيد هذه العالقات من خالل 
تبادل اخلبرات».

  واضاف في تصريح لـ «كونا» 
ان الكويت حريصة على اختيار 
عدد من املعلمني سنويا لالنضمام 
الى هيئة التدريس في املدارس 
من الــــدول العربية الشــــقيقة 

وخاصة من سورية.
  واشــــار الى ان زيــــادة عدد 
الذيــــن مت التعاقــــد معهم من 
سورية هذا العام تعكس عمق 

الســــيما فــــي مجــــال التربية 
والتعليم.

  وقــــال الديحاني خالل لقاء 
الســــفارة في دمشق امس مع 
وفد جلنة التعاقدات اخلارجية 
برئاســــة مديــــر عــــام منطقة 
االحمدي التعليمية طلق الهيم 
وبحضور مســــؤول الشؤون 
الثقافية واالعالمية السكرتير 
الثالــــث محمــــد الشــــيتان ان 
«الكويــــت حريصة على زيادة 

باملدرسة، ومت وعدنا من قبلكم 
في اكثر من مناســــبة بتحسني 
املادية واالجتماعية  اوضاعنا 
وذلك بعد اقرار كادر اخواننا من 
الباحثني االجتماعيني والنفسيني 
الكويتيني، لذا فإننا نناشدكم 

اقرار الزيادة التي وعدنا بها.
  الــــى ذلك، اكد ســــفيرنا في 
ســــورية عزيز الديحاني عمق 
العالقات التي تربط بني الكويت 
وسورية في مختلف املجاالت، 

من الوزيرة الدفع بجهود إقرار 
مهنة املعلم من املهن الشــــاقة 
املالية  مــــع وزارة  بالتعــــاون 
العامة للتأمينات  واملؤسســــة 

االجتماعية».
  في الســــياق نفســــه، ناشد 
الباحثون االجتماعيون احلمود 
تنفيذ وعد الزيادات املالية وقالوا 
في رسالة تلقت «األنباء» نسخة 

منها: 
  قال الرسول الكرمي ژ «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 

صدق رسول اهللا ژ.
  وها نحن الباحثني االجتماعيني 
والنفســــيني مبــــدارس وزارة 
التربية نرفع التماسنا وشكوانا 
راجني تصحيح االوضاع املادية 
للباحث االجتماعي والنفســــي 
ومعاملتنا معاملة املعلم حيث ال 
يقل دورنا في العمل التربوي عن 
املعلم اذ اننا نتعامل مع جميع 
طالب املدرسة واولياء امورهم 
والهيئة التدريســــية واالدارية 
باملدرســــة عالوة على تعاملنا 
مع املجتمــــع اخلارجي احمليط 

 مريم بندق
  اعرب املعلمون الكويتيون عن 
تقديرهم الكامل لتبني مجلس 
األمة مطالبهم وتخصيص جلسة 
بتاريخ ٥ ابريل املقبل ملناقشة 

وإقرار كادر املعلمني اجلديد.
  وقال املعلمون في اتصاالت 
هاتفية مــــع «األنباء» نأمل ان 
التعديالت  املوافقة علــــى  تتم 
املقدمة من جمعية املعلمني والتي 
حتقق العدالة واإلنصاف وبحيث 
تتم مساواتنا مع أعضاء هيئة 
التدريــــس العاملني في كليات 
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
املعلمــــون وزيرة    وناشــــد 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود العمل على دعم 
هذه املطالب ونحن نعلم انها لن 
تتأخر في تقدمي الدعم املطلوب 
خصوصًا أننا سمعنا منها أكثر 
من مرة تأييــــدا كامال ملطالبنا 

وأننا نستاهل الزيادة.
  وشددوا على ضرورة اعتبار 
التعليم من املهن الشاقة «نأمل 

والجيولوجيـا  واألحيـاء  والكيميـاء  والفيزيـاء  واإلسـالمية  والعربيـة  والفرنسـية  االنجليزيـة  تخصصـات  مـع  تعاقدنـا   الهيـم: 

 رقية حسني  م.محمد الصايغ  متاضر السديراوي

 القمالس لحضور المؤتمر البريطاني العالمي 
للتربية في هونغ كونغ ٩ الجاري 

 مريم بندق
  كلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مراقبة مكتب الوزيرة شيخة 
القمالس بحضور املؤمتـــر البريطاني العاملي 
للتربية في هونغ كونغ الذي يعقد خالل الفترة 
من ٩ – ١٣ اجلاري على ان تتحمل الكويت تكاليف 
الســـفر واالقامة وقيمة املشاركة البالغة ٥٥٠ 
جنيها استرلينيا. استندت الوزيرة في تكليف 
القمالس إلى املرســـوم االميري رقم (٨٨/١٦٤) 
بشأن وزارة التعليم العالي، واملرسوم بالقانون 

رقم (١٥) لســـنة ١٩٧٩ بشـــأن اخلدمة املدنية، 
واملرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ بشأن نظام 
اخلدمة املدنيـــة، وقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الئحة نفقات السفر 
ومصروفات االنتقال، والقرار الوزاري رقم (٥٠٥) 
لعام ٢٠١٠ لـــوزارة التعليم العالي الصادر في 
٢٠١٠/١٠/١٠ بشأن تشـــكيل وفد للمشاركة في 
املؤمتر البريطاني العاملي للتربية في هونغ كونغ 
خالل الفترة مـــن ١٠ ـ ٢٠١١/٣/١٢، وما تقتضيه 

 شيخة القمالسمصلحة العمل.

 تتحمل الكويـت ٥٥٠ جنيهـاً إسـترلينياً قيمة المشـاركة 


