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في تصريح للمليفي عقب تكرمي الدفعة األولى من احلاصلني على شهادة »األيزو« بالقطاع اإلداري بـ»التربية«
)سعود سالم( وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي يتوسط كوكبة التغيير لتحقيق جودة العمل اإلداري في وزارة التربية وتبدو وكيلة الوزارة متاضر السديراوي ووكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان ومديرة التسويق والعالقات العامة في مستشفى السيف رزان الروضان  

مديرة التسويق والعالقات العامة في مستشفى السيف رزان الروضان تكرم احدى اخلريجاتالوزير املليفي يكرم احدى احلاصالت على شهادة »االيزو«

وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي ووكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان اثناء تفقد صالة املراجعني

الوزير املليفي يكرم مراقب املتابعة الفنية في القطاع اإلداري فيصل اجلطيلي

مجلس الوزراء كلف »الديوان« بوضع سلم جديد مناسب لرواتب الكويتيني 
في احلكومة يتفق مع املهام ويعالج التفاوت ويحقق العدالة

ال����وزراء ديوان  كلف مجلس 
اخلدم����ة املدنية دراس����ة رواتب 
موظفي الدولة العاملني في الوزارات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية 
بهدف وضع سلم مناسب للرواتب 
يتفق مع ما يؤديه كل موظف من 

اختصاصات ومهام عمله.
واوضح وزير التربية ووزير 
التعلي����م العالي  أحمد املليفي ان 
الدراسة ستركز على عدم تفاوت 
الرواتب ومع ما يتفق مع متطلبات 
احلياة حتى تكون هناك عدالة في 
توزي����ع الرواتب ملوظفي وزارات 
الدولة ومن ضمنها موظفو وزارة 

التربية االداريون.

ج����اء تصري����ح املليفي عقب 
حضوره ورعايته االحتفال الذي 
اقامه القطاع االداري لوزارة التربية 
لتخريج الدفعة األولى من مدققي 
اجلودة االدارية والبالغ عددهم 30 
الى  املليفي  مدققا ومدققة.واشار 
ان الدولة متر بخطة تنمية كبيرة 
تتطلب وجود اطار علمي لتهيئة 
املوظفني حتى يؤدوا دورهم على 
اكمل وجه وجعل البلد يسير في 
ركب التطوي����ر، مبينا ان ذلك لن 
يتحقق ما لم يتم االهتمام باالنسان 
ال����ذي يعد عصب التنمية وحجر 
االساس، األمر الذي ينعكس ايجابا 
على تطوير االنسان الكويتي في 

مختلف جوانب احلياة.
وقال: ه����ؤالء اخلريجون هم 
ف����ي عمل وزارة  التغيير  كوكبة 
التربية لتحقيق اجلودة في العمل 
االداري وسرعة االجناز، مبينا ان 
تخريج ه����ذه الدفعة من املدققني 
يوضح اننا نس����ير ف����ي الطريق 
التنمية  الصحيح لتحقيق خطة 
في الدولة وتتطلب منا جميعا ان 
نكون ش����ركاء في جتاوز وتنفيذ 

وتطبيق اخلطة بنجاح.
واضاف املليفي ان كل مواطن 
له حقوق وعليه واجبات والبد ان 
يعرف كيف يقوم بدوره خصوصا 
ان الوطن قدم للمواطن كل شيء 

من املهد الى اللحد وآن األوان ان 
نقدم لوطننا ما يستحق.

وش����دد على ان وزارة التربية 
مرتبطة بجميع ش����رائح املجتمع 
ولها دور كبير في كل بيت واحتكاك 
يومي الى جانب املسؤولية الكبيرة 
التي تقع على كاهلها في بناء الوطن 

وتنمية الثروة البشرية فيه.
القطاع االداري  والقت وكيلة 
عائش����ة الروضان كلمة مرجتلة 
عبرت فيها عن متنياتها وتطلعها 
لنجاح وزير التربية ووزير التعليم 
العالي احمد املليفي »اهلل يوفقنا 
فيك ويوفقك فينا« وخاطبته قائلة 
»لق����د جددت ثقتنا ف����ي القانون 

والقانونيني«.
وتطرقت الى برنامج »االيزو« 
ومواصلة جهودها لتشجيع املزيد 
من االداريني على احلصول على 

هذه الشهادة.
االدارية  امله����ارة  ان  واضافت 
تعرف بالسرعة واالتقان في اجناز 
العمل ونس����عى في الوزارة نحو 
الذي يحمل ثقافة  صنع االنسان 
اجلودة االدارية بصورة س����ليمة 
حت����ى نعمل من خالله����ا لتكون 
صمام امان لعمل القطاع االداري 
بالوزارة.وعلى هامش احلفل قام 
وزير التربية بجولة شملت صالة 
االدارية  الش����ؤون  املراجعني في 

واملالية اطمأن من خاللها على سير 
العمل وتبادل فيها االحاديث الودية 
مع املراجعني حول كيفية التعامل 

وسرعة العمل.
التس����ويق  والق����ت مدي����رة 
العامة مبستش����فى  والعالق����ات 
السيف رزان الروضان كلمة قالت 
فيها: يسرنا في مستشفى السيف 
ان نعاود مشاركة وزارة التربية 
حفلها الكرمي ونحن اذ ننطلق من 
امياننا باملشاركة املجتمعية للقطاع 
اخلاص فانه من الرائع ان تكون 
مشاركتنا في وزارة التربية فحيث 
اننا بوصفنا مستشفى نهتم بصحة 
االنس����ان اجلسدية فاننا نعلم ان 

الصحة العقلية التي ترتكز على 
التربية اخللقية املتوازنة اهم ما 
يحفظ لالنسان صحته وقوة بدنه 
وبهذا فاننا نلتقي مع وزارة التربية 
في خدمة االنسان على هذه االرض 

الطيبة كويتيا كان او مقيما.
واضافت: اننا اذ نش����ارك في 
تكرمي موظفي وزارة التربية نحظى 
بشرف رفيع نشكر الوزارة عليه 
ممثلة في الوزير الذي انتهز هذه 
الفرصة ألبارك له والعضاء الوزارة 
تقلده هذا املنصب الذي ارجو من 
اهلل ان يعينه عل����ى حمل امانته 
وان يجعل اي����ام وزارته ايام جد 

واجتهاد وانتاج.

الروضان لوزير التربية: 
جددت ثقتنا في 

القانون والقانونيني 
واهلل يوفقنا فيك 

ويوفقك فينا

ال تدوير لقياديي »التربية« حاليًا

املليفي اجتمع مع العاملني في مكتبه بـ»التربية«هدايا من مستشفى السيف للمكرمني 

وزير التربية: اإلصرار على كادر املعلمني بقانون قد يؤدي إلى املزيد 
من التأخير في غير صالح املعلم والطالب

عن تدوير قياديي التربية من وكالء مساعدين ومديري عموم مناطق 
تعليمية، قال الوزير املليفي: استبعد اجراء تدوير بني قياديي التربية 

في الوقت احلالي.

مبناسبة التكرمي علمت »األنباء« ان ادارة مستشفى السيف قدمت هدايا 
جلميع املكرمني واملكرمات كدعم ودافع وتشجيع لهم على مواصلة 

جهودهم العظيمة نحو حتقيق مزيد من خطوات االبداع والتميز التي 
تعود على تطوير االعمال املناطة بالقطاع االداري، خصوصا ان اغلب 
املستفيدين من خدماته هم فئة املعلمني الذين تطمح الوزارة الى خلق 
بيئة عمل مناسبة لهم سواء في مدارسهم او عند تقدمي اخلدمات لهم.

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
اجتماعا للعاملني في مكتبه بوزارة التربية ضم 

ادارتي الشؤون التعليمية واالدارية، وشؤون مجلس 
االمة ومجلس الوزراء رحب فيه بكل العاملني واكد 
لهم اهمية ان يكون العمل في املكتب بروح الفريق 
الواحد، وبني لهم ان اجلميع سواء وانه ليست لديه 
اجندة تستهدف تغيير االشخاص ما داموا يؤدون 

ما هو منوط بهم من اعمال على الوجه املطلوب، 
واكد ان مبدأ الثواب والعقاب هو الذي يحكم العمل، 

وان اجلميع موضع ثقة.وشدد الوزير على اهمية 

حسن التعامل مع اجلمهور واملراجعني من قبل 
جميع العاملني باملكتب حيث ان املراجع صاحب حاجة 

يلتمس تلبية حاجته، وعلينا جميعا مراعاة ظروفه 
وحالته، كما اننا حريصون في املكتب على ان نتعامل 

برقي وان نظهر املكتب بصورة مشرفة مع التزامنا 
باللوائح والنظم.وابدى املليفي استعداده لتلقي اي 
مقترح لتطوير العمل مباشرة من اي من العاملني 

باملكتب دون اي عراقيل بوصفه املسؤول املباشر عن 
اداء العاملني في املكتب، ومتنى للجميع التوفيق كل 

في اطار ما هو منوط به من مسؤوليات ومهام.

جدد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
التأكيد على موقفه املعلن بدعم كادر املعلمني اجلديد.

وقال الوزير ردا على سؤال لـ »األنباء« على 
هامش احتفال تكرمي املدققني االداريني »أدعم 

كادر املعلمني اجلديد والكادر االضافي املرتبط 
باالداء« مجددا التأكيد على ان الكادر املتضمن 88 
مليون دينار للجميع حيث سيتم تقييم الزيادات 

في مكافآت املستوى الوظيفي للمعلمني واملعلمات 
وكذلك بدالت الوظائف االشرافية والتواجيه الفنية 
والعامة اي ان هذا الكادر سيأخذه اجلميع وكذلك 

ادعم الكادر االضافي املتمثل في 143 مليون دينار 
كمكافآت تصرف قياسا باالداء »الكادر االضافي 
مرتبط باألداء«.واضاف ان احلكومة كما اعلنت 
في جلسة املداولة األولى ستصدر الكادر بقرار 
اما االصرار على اصداره بقانون فقد يؤدي الى 

مزيد من التأخير الذي سيتأثر به املعلمون وتاليا 
سيتأثر به الطلبة.

وشدد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد 
املليفي على القول »احلكومة تهدف لدعم املعلم 

املنتج وحتفيز املعلم غير املنتج«.


