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ضرورة وضع حد 
لتجار اإلقامات 

وإعادة النظر في 
أساليب التعليم 

ليخرج الفرد مؤهاًل 
لسوق العمل

الرمضان: التوزيع 
السكاني يشكل 

خوفًا على الهوية 
الوطنية

البناي: ورش املوهوبني تهدف إلكساب األبناء 
مهارات حرفية صناعية وتكنولوجية متقدمة

1245 طالبًا وطالبة في التعليم الديني 
يتوجهون اليوم ألداء اختبارات الـ 12

زار وفد من مؤسس����ة ارض اخليرات باململكة 
العربية السعودية ورشة عمل املوهوبني للعلوم 
التطبيقي����ة التابعة ملركز صب����اح األحمد لالبداع 
بهدف االطالع على أركانها حيث ان اململكة بصدد 
تأس����يس ورش����ة حيث مت خالل زيارتهم إيضاح 
األسس التي ميكن البناء عليها لتمكني األبناء من 
تصنيع النماذج وتطوير االفكار واملنتجات وليس 
التركيب فقط. وأعلن مدير عام مركز صباح األحمد 
للموهبة واالبداع د.عمر البناي عن تعاقد ورشة 
املوهوبني للعلوم التطبيقية على برنامج: »سولد 
وارد«، مؤكدا ان ورش املوهوبني تهدف الى اكساب 
األبناء مهارات حرفية صناعية وتكنولوجية متقدمة. 
وقال البناي لدى استقباله لوفد من مؤسسة أرض 
اخليرات باململكة العربية: ان الوفد اطلع على الورشة 
املبنية على الروبوت وأقسامه من املواد املتوافرة 
واملراحل العمرية وكيفية تعليم األبناء التركيب 

والرسم والبرمجة وكل أنواع العلوم املتداخلة مع 
الروبوت، وأشار إلى انه مت استعراض العديد من 
األمور التي ميكن مساعدة اجلانب السعودي فيها 
من خالل املناهج املعدة وتوفير املدربني لتدريب 
م����ن يرغب بقيادة املراكز املثيل����ة في اململكة كما 
مت تزويدهم مبصادرنا واوضحنا س����بل التعاون 
من خالل مركز صباح االحمد للموهوبة واالبداع. 
م����ن جانبه، قال املدير التنفيذي ملؤسس����ة أرض 
اخليرات د.عبد الرحمن املقرن، هي الزيارة األولى 
لنا للكويت الشقيقة لالطالع على ما تقدمه ورشة 
املوهوبني للعلوم التطبيقية وما وصلت اليه من 
مراحل متميزة واالستفادة من اخلبرات الكويتية 
في هذا املجال. وأضاف: لقد س����بقتنا الكويت في 
هذا املجال بل انها سبقت الدول العربية في انشاء 

هذه الورشة بعد جمهورية مصر العربية.
دارين العلي  ٭

أعلن����ت وزارة التربية عن انطالقة اختبارات 
الصف الثاني عشر للتعليم الديني اليوم الثالثاء 
في مادة جتويد القرآن الكرمي الشفوي، اذ يتوجه 
اليوم ما يقارب 813 م����ن طلبة وطالبات الصف 
الثاني عشر للتعليم الديني ألداء اختبارات الفترة 
الدراسية الرابعة للعام الدراسي 2012/ 2013 وذلك 

في جميع املناطق التعليمية.
 وقالت الوزارة ان مجموع الطلبة والطالبات 

املسجلني بتعليم الكبار للصف الثاني عشر للتعليم 
الديني والذين س���يتوجهون لتقدمي اختبارات 
الفترة الدراس���ية الرابعة له���ذا العام بلغ 340 
طالبا وطالبة. وعل���ى صعيد متصل، أوضحت 
الوزارة انه سيتوجه 92 طالبا وطالبة من طلبة 
منازل الصف الثاني عشر للتعليم الديني ألداء 

االختبارات كذلك.
عادل الشنان  ٭

د.عمر البناي مستقبال د.عبد الرحمن املقرن والوفد السعودي في ورش املوهوبني

وفد سعودي زار ورشة املوهوبني للعلوم التطبيقية

شّدد على ضرورة تطوير التعاون بني اجلامعة واملؤسسات

ثامر اجلابر: مستوى علمي متقدم جلامعة نايف للعلوم األمنية 
إقليمياً ودولياً في مكافحة اجلرمية والظواهر اإلجرامية

وأعرب الشيخ ثامر اجلابر 
الزيارة عن شكره  في ختام 
للجامعة إلتاحة فرصة االطالع 
عن كثب عل����ى بيت اخلبرة 
األمنية العربية منوها بالدور 
الكبير الذي تقوم به اجلامعة 
في تطوي����ر األجهزة األمنية 
العربية من خ����الل عالقات 
اجلامعة الدولية املتطورة مع 
املنظمات ذات العالقة مبجال 
تخصصه����ا ومنظمات األمم 

املتحدة.
وأش����اد مبا وصلت إليه 
اجلامعة من مس����توى علمي 
متقدم في مجالها على الصعيد 
اإلقليم����ي والدولي الس����يما 
في مج����ال مكافحة اجلرمية 
والظواهر اإلجرامية املستحدثة 
والقضايا مثار االهتمام العاملي 
كاملخدرات وتبييض األموال 

واإلرهاب.
وق����ال الش����يخ ثامر: إن 

»جامعة نايف تعد أحد النماذج 
املش����رفة للتع����اون والعمل 
العرب����ي املش����ترك وهي من 
أجنح مشروعات العمل العربي 
املشترك وإحدى املؤسسات 
الرائدة في مجال حتقيق األمن 

عربيا ودوليا«. 
وأشاد بالدعم والرعاية التي 
جتدها اجلامعة من حكومة 
الش����ريفني  خ����ادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل س����عود، مؤكدا دعم دولة 
الكويت لهذه املؤسسة العلمية 
العربية خاصة أن العديد من 
املؤسسات األمنية واألكادميية 
الكويتية تتعاون مع اجلامعة 
التفاهم  من خالل مذك����رات 
العلمي مبا يسهم  والتعاون 
في تبادل اخلبرات وتعزيز 
املهارات ويحقق األمن العربي 
املش����ترك على املس����تويني 

اخلليجي والعربي.

واالرتقاء به����ذا التعاون في 
ظل تنفيذ اجلامعة للعديد من 
األنشطة التدريبية في الكويت 
إلى جانب مشاركة رجال األمن 
من مختلف األجهزة األمنية 
الكويتية ف����ي البرامج التي 
إلى  تنفذها اجلامعة، إضافة 
الزي����ارات املتواصلة لوفود 
أمني����ة كويتية ملقر اجلامعة 

بالرياض.
ق����ام اجلابر  عقب ذل����ك 
والوفد املرافق له بجولة على 
أقسام اجلامعة شملت كلية 
الدراسات العليا وكلية علوم 
األدلة اجلنائية وبعض مرافق 
اجلامعة العلمية ومعارضها 
إلى شرح مفصل  واستمعوا 
من القائمني عليها عن املناشط 
التي تنفذها لتطوير األجهزة 
األمنية وتزويده����ا بأحدث 
املستجدات في مجال العلوم 

األمنية.

أكد  الري����اض - كون����ا: 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ ثامر اجلابر 
أمس أهمية تطوير التعاون 
العلم����ي القائم ب����ني جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية 
واملؤسسات العلمية واألمنية 
في الكويت مبا يحقق الرسالة 

واألهداف املشتركة.
جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها الش����يخ ثام����ر للجامعة 
التقى خاللها رئيس اجلامعة 
د.جمعان بن رقوش الذي قدم 
خالل اللقاء شرحا عن مهام 
اجلامعة ونشاطها وإجنازاتها 
في مختلف مجاالت األمن على 

الصعيد اإلقليمي والدولي.
وبحث اللقاء سبل تطوير 
التعاون العلم����ي القائم بني 
اجلامعة واملؤسسات العلمية 
واألمنية الكويتية في مجاالت 
العل����وم األمني����ة املختلفة 

الشيخ ثامر اجلابر

عملهم دون مشاكل ويؤدون 
البصم����ة إضافة إلى عدد من 
موظفي ديوان عام الهيئة من 
سكرتارية وإداريني وغيرهم، 
متسائال: ما الفرق بني موظفي 
مكات����ب التس����جيل وباق����ي 
املوظفني؟ وثمن د. املشيعي 
جه����ود العاملني ف����ي مكاتب 
التسجيل حيث انهم يقومون 
بعبء كبير أثناء العمل الرسمي 
وغيره وهم األساس في حتريك 
الطلبة في التس����جيل وإنهاء 
اإلجراءات، متوجها بالش����كر 
لهم على اجلهود التي يبذلونها 

في خدمة الطلبة.
وفي سياق متصل نظمت 
قائمة االحتاد الطالبي بالهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيقي 
والتدريب اعتصاما، بحضور 
عميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.خليفة بهبهاني واملنسق العام 
لقائمة االحت����اد الطالبي فهد 
الهويدي وعدد من طلبة الهيئة، 
جاء االعتص����ام نتيجة لعدم 
التزام إدارة الهيئة بفتح شعب 
دراس����ية للطلبة والطالبات، 
السيما ان هناك عددا كبيرا من 
الطلبة تضرروا لعدم وجود 
شعب كافية. وفي هذا الصدد 
قال عميد النش����اط والرعاية 
الطالبية د.خليفة بهبهاني انه 
التقى نائب املدير العام لشؤون 
اخلدمات األكادميية املساندة 

د.عيسى املشيعي ومت النقاش 
حول أسباب االعتصام، حيث 
أوضح بهبهاني خالل لقائه مع 
املشيعي أن هناك عددا كبيرا 
من الطلبة متضررون من عدم 
وجود ش����عب دراسية. وقال 
د.بهبهاني إن املشيعي طالبه 
بضرورة توفير الرقم املدني 
لكل طالب متضرر، إضافة إلى 
وضع مسمى املقرر حتى يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حل 
املشكلة. من جانبه قال املنسق 
العام لقائمة االحتاد الطالبي فهد 
الهويدي ان القائمة اجتمعت في 
كلية التربية األساسية حشدا 
للطلبة وبعد ذلك مت االنتقال 
إلى مبنى الهيئة الرئيس����ي، 
مؤكدا ان سبب االعتصام هو 
املطالبة بحل قضية الشعب 
املغلقة والتي ساهمت في تعثر 
العدي����د من الطلب����ة بتأخير 
تخرجهم وس����ببت لبعضهم 
انخفاضات في املعدل. وأشار 
إلى أن انخفاض معدل الطلبة 
تس����بب في ازدياد اإلنذارات 
إلى  والفصل لبعضهم، الفتا 
انه متت مقابلة املسؤولني في 
الهيئة وأوضحنا لهم املعاناة 
ومدى الظلم الذي حلق بالطلبة 
جراء إغالق الشعب ووعدونا 
بحل املش����كلة في أقرب وقت 

ممكن. 
ثامر سليم  ٭

العلي����ا للهيئة لديها  اإلدارة 
إلى  التزامات طالبية بحاجة 
إجناز، إضافة إل����ى ذلك فإن 
الهيئة عليه����ا جهات رقابية 
حتاسبها على العمل اإلداري 
واملالي واألكادمي����ي لذلك ال 
نس����تطيع مخالف����ة اللوائح 
والنظ����م والقوانني. وبني أن 
املدنية رقم  قانون اخلدم����ة 
41 لس����نة 2006 ن����ص على 
ضرورة تطبيق قانون البصمة 
على جمي����ع موظفي اجلهات 
احلكومية وال يس����تطيع أي 
مس����ؤول جتاوز ه����ذا األمر. 
وأشار إلى أن موظفي املكتبات 
في كليات الهيئة مت تكليفهم 
بالعمل أثن����اء الصيف وذلك 
بناء على طلبهم وميارسون 

أضرب ع���دد من موظفي 
مكاتب التسجيل بكلية التربية 
األساس���ية وكلية الدراسات 
التجاري���ة ع���ن العمل ظهر 
أمس، معبري���ن عن رفضهم 
لطل���ب إدارة الهيئ���ة تنفيذ 
أداء البصمة الرس���مية أثناء 
الدخول واخلروج من العمل 
في الصيف، واصفني هذا القرار 
بالتعس���في، حيث إن الدوام 
الصيف���ي اختي���اري وليس 
إجباريا وال ميكن أداء البصمة، 
أنهم س���يواصلون  مؤكدين 
إضرابه���م ف���ي االمتناع عن 
الدوام، وذل���ك حلني حتقيق 

مطالبهم اإلدارية.
وفي هذا السياق قال نائب 
املدير العام لشؤون اخلدمات 
األكادميية املساندة في الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب د.عيسى املشيعي 
إن الفصل الصيفي اختياري 
ملكاتب التس���جيل ولكن يتم 
تكلي���ف املوظف بن���اء على 
اإلدارة وس���ؤاله  اتصال من 
عن اس���تعداده للعمل مقابل 
أجر وفي ح���ال املوافقة يتم 
تكليفه وهو لي���س مجبرا، 
وبالتالي يصبح عمل التكليف 
رسميا حسب قانون اخلدمة 
املدنية وعلى املوظف تأدية 

البصمة.
وأض����اف د.املش����يعي أن 

مكتب التسجيل مغلق نتيجة اإلضراب

قائمة االحتاد الطالبي نظمت اعتصاماً لعدم فتح شعب دراسية كافية

موظفو التسجيل بـ»األساسية« و»التجاري« أضربوا عن العمل

ندوة التركيبة السكانية شددت على ضرورة معاجلة املشكلة في دول التعاون بإستراتيجية واضحة

باطويح: 25% العمالة الوافدة في احلكومي و97% في »اخلاص«

إعادة الهيكلة لم يستطع حتى 
اآلن حل هذه اإلشكالية.

من جانب آخر، أكد باطويح 
أن عل����ى الرغم م����ن ان دول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
اس����تثمرت قدرا يعتد به من 
عائ����دات النفط ف����ي تنمية 
املوارد البشرية وفي االرتقاء 
مبستوى معيش����ة املواطن 
اخلليج����ي وذل����ك من خالل 
االستثمار املكثف في التعليم 
والتدريب وفي الصحة وغيرها 
من مقومات التنمية البشرية 
مقارن����ة باالس����تثمارات في 
املشاريع والبرامج االقتصادية 
املختلف����ة  واالجتماعي����ة 
وباالضافة الى االجنازات التي 
حققتها دول مجلس التعاون 
في هذا املجال إال أنها عجزت 
عن وضع حلول جذرية ملشكلة 
اخللل في التركيبة السكانية 
وفي خلق فرص عمل كافية 
لألعداد املتزايدة من العمالة 
الوطنية الداخلة إلى أسواق 

العمل.
أن  وشدد باطويح على 
اهم املعايير إلصالح اخللل 

الس���كانية  التركيبة  ف���ي 
وسوق العمل تتمثل في ان 
عملية إحالل العمالة الوطنية 
محل العمالة الوافدة يجب اال 
تكون على حساب االنتاجية 
والت���ي متثل احد احملددات 
الرئيس���ية للنمو وبالتالي 
فإن االحالل يكون مبنيا على 
أسس من الكفاءة أي مبعنى 
التضحي���ة بإنتاجية  عدم 
العامل خدمة لهدف اإلحالل 
حتى ال يتعرض االقتصاد 
اخلليجي خللل في معدالت 

النمو.
م���ن ناحيته، ق���ال مدير 
برنامج تنمية القطاع اخلاص 
مبعهد الكويت لألبحاث العلمية 
الرمضان إن أهداف  د.محمد 
التنمية املستدامة تتمحور في 
ثالثة أطر اقتصادية وبيئية 
واجتماعي���ة، مش���ددا على 
إلى منو  التنمية ته���دف  أن 
االقتصاد وترشيد االستهالك 
الطبيعية  واستغالل املوارد 
التنمية على  بينما حت���اول 
البيئة ومن  احملافظة عل���ى 
ناحي���ة اجتماعية تس���عى 
التنمية لتوفي���ر احتياجات 
البشر. وفيما يتعلق بالهرم 
السكاني أوضح الرمضان أن 
عدد سكان الكويت من 1965 إلى 
اليوم تضاعف 8 مرات، قائال 
ان معدل النمو السكاني مازال 
عاليا، موضحا أن هذا االرتفاع 
في النمو السكاني يأتي بسبب 
الطبيعية للس���كان  الزيادة 
الدولي���ة للكويت،  والهجرة 
مبينا أن التوزيع الس���كاني 
يش���كل خوفا عل���ى الهوية 
الكويتيني  ان  الوطنية حيث 
في أحسن أحوالهم بلغوا نسبة 
42% فقط من إجمالي السكان 
وذلك عام 1995 بينما في عام 
2012 شكلوا 31% من إجمالي 

السكان.
آالء خليفة  ٭

ومحاربة اس����اليب احتيال 
االقامات التي تضر باقتصادات 
دول املجلس، فضال عن إعادة 
النظر في اس����اليب التعليم 
ليخرج الفرد مؤهال لس����وق 

العمل
كما اشار باطويح إلى ان 
اعداد سكان اخلليج تتضاعف 
مما يدل على استقطاب غير 
مدروس للعمالة الوافدة، الفتا 
إلى أن عدد السكان تزايد خالل 
4 عقود مبعدل غير مسبوق 
ومعدل الزيادة الطبيعية لعدد 
السكان مرتفع، مبينا ان احيانا 
تكون مع����دالت منو العمالة 
الواف����دة أعلى م����ن العمالة 
الوطنية، مش����يرا الى ان في 
املثال  اإلمارات على س����بيل 
نسبة العمالة الوافدة بالقطاع 
احلكومي 91% قائال ان الكويت 
جتاوزت هذه اإلشكالية حيث 
إن نسبة الوافدين في القطاع 
احلكومي 25% بينما في القطاع 
اخلاص 97% مما يدل على ان 
القطاع اخل����اص مازال غير 
مدرك ألهمي����ة جذب العمالة 
الوطنية، قائ����ال إن برنامج 

ذكر مدي����ر املعهد العربي 
للتخطيط بالكويت د.محمد 
باطويح أن سلطنة عمان هي 
الدولة العربية الوحيدة التي 
وصلت للتنمية املستدامة في 
احلف����اظ على معدل منو %2 
سنويا، الفتا إلى أن إشكالية 
التركيبة السكانية ال تواجه 
ب����ل دول  الكوي����ت وحدها 
أن  إلى  اخلليج ككل، مشيرا 
هذه املش����كلة يجب التعامل 
معها في اطار اس����تراتيجي 
يجيب عن تس����اؤالت حول 
احلج����م الس����كاني املطلوب 
ونقطة التوازن املستهدف بني 
املواطنني والوافدين واألهداف 
واإلمنائي����ة  االقتصادي����ة 

واالعتبارات األمنية.
جاء ذل����ك خ����الل ندوة 
»التركيبة السكانية والتنمية« 
الت����ي نظمه����ا مرك����ز مركز 
دراس����ات اخلليج واجلزيرة 
العربي����ة بجامع����ة الكويت 
وأدارها د.يحيي عبداخلضر 
من قس����م االجتم����اع بكلية 

العلوم االجتماعية.
ولفت باطويح الى العوامل 
التي ساهمت في تفاقم املشكلة، 
مشيرا الى منط التنمية التي 
اختارتها دول اخلليج، فضال 
عن ع����دم وج����ود تخطيط 
مس����بق لتداعي����ات خيارات 
التنمي����ة وغياب التنس����يق 
التخطيطي بني مؤسس����ات 
التعلي����م والتدريب، مضيفا 
ان هناك سياس����ات مقترحة 
العمل منها  إلصالح س����وق 
وضع س����قوف قصوى على 
عدد الوافدين، مبينا ان منو 
الواف����دة غير مبرر  العمالة 
باإلضافة الى رفع كلفة العامل 
الوافد الى حد يجعل توظيفه 
غير مجد لرب العمل واحلد 
من استقدام العمالة الوافدة، 
مشددا على ضرورة وضع حد 
لتجار االقامات بدول اخلليج 

املتحدثون في الندوة   )سعود سالم(

باخلط���وات الصحيحة التي 
الش���باب رغم  بدأتها وزارة 
حداثتها حيث ترجمت اهتمام 
الدولة بالش���باب بخطوات 
فاعلة وعملية وتعاونها معنا 
يصب في حتقيق طموحات 

الشباب.
وأثنت املرزوق على اجلهود 
التي يقوم بها الشيخ سلمان 
احلمود وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب، فعلى 
الرغم من قصر املدة التي تولى 
فيها حقيبتي االعالم والشباب، 
إال ان جهوده واضحة وبارزة 
وخاصة فيما يخص الشباب 
وخاصة ان وزارة الش���باب 
حديثة أيضا ولكنها وضعت 
بصمات وعالمات خالل هذه 

الفترة الوجيزة.
وأفادت املرزوق بأن اختيار 
وزارة الش���باب التعاون مع 
النجاح  ال���ى  لوي���اك يعود 
والثق���ة التي ناله���ا برنامج 
لوياك الصيفي والذي يعمل 
للعام الثاني عشر على التوالي 
ويتيح للشباب خالل الصيف 
برنامجا متكامال يتضمن فرصة 
تدريب مدفوعة األجر تتالءم 

دف����ع املجلس إل����ى التأني في 
إصدار القرار السيما مع وضع 
البدائل التي س����تدير أعمالهم 

بالتكليف.
وأعلنت الوتيد عن موافقة 
مبدئية لتحويل عقود املعلمني 
الوافدين إل����ى الدرجة الرابعة 
بدال من الدرجة اخلامسة على 
أن تبحث الوزارة مع اجلهات 
املختصة األث����ر املالي املترتب 
على ذلك التحويل واالجراءات 
املنظمة لهذا األمر. موضحة في 
الوقت نفس����ه رفض الطلبات 
املقدمة من شركات االتصاالت 
بش����أن تركيب محطات تقوية 
فوق مباني ال����وزارة واملواقع 

التابعة لها.
وأكدت ان الوزير احلجرف 
أوصى بضرورة وجود مذكرة 
تفاهم بني وزارة التربية واملركز 
التعليم لفك  الوطني لتطوير 
التش����ابك وتالفي التداخل في 
ب����ني اجلهتني،  االختصاصات 
فيما أشارت إلى موافقة املجلس 

»لوياك« يوّقع اتفاقية تعاون
مع وزارة الشباب لتدريب الطلبة

الوتيد: إصدار القرار النهائي بإحالة 1260 
موظفاً للتقاعد.. األحد املقبل

مع قدراته���م وتخصصاتهم 
االكادميية، يصاحب البرنامج 
س���اعات تطوعية إجبارية 
يؤديها الطال���ب بواقع 5-3 
ساعات أس���بوعيا من خالل 
جلان داخلية ومراكز تطوع 
خارجي إضافة الى العديد من 
البرامج واألنشطة الترفيهية 

والرياضية.

على إنشاء أقس����ام تابعة إلى 
الوزارة في جميع مراكز اخلدمة 
احلكومية لتخليص معامالت 
املراجعني على غرار الوزارات 
األخرى في مراك����ز احلكومة 

مول.
 ٭ محمود الموسوي
عادل الشنان

وّقع لوياك اتفاقية تعاون 
الش���باب لتوفير  مع وزارة 
وظائف تدريب للطلبة خالل 
البرنام���ج الصيفي في عدة 
جهات حكومية منها املجلس 
الوطن���ي للثفاف���ة والفنون 
االع���الم  ووزارة  واآلداب 

وغيرها.
وبهذا الصدد، صرحت نائب 
رئيس مجل���س ادارة لوياك 
فادية املرزوق بأننا ملس���نا 
ترحيبا وتعاون���ا كبيرا من 
احلكومة خالل العامني اآلخرين 
في عدة مجاالت وترجم هذا 
الى أعمال مشتركة  التعاون 
التع���اون مع وزارتي  أهمها 
االعالم والش���باب من خالل 
برنامج التدريب الصيفي والذي 
توفر فيه وزارة الشباب عددا 
الشباب  الفرص لتدريب  من 
في وزارة االعالم واجلمعيات 

التعاونية وغيرها.
وأوضح���ت امل���رزوق ان 
احلكوم���ة أصبح���ت تتبع 
نهجا جديدا في دعم الشباب 
ومعاجلة أوضاعهم ومتكينهم 
وترجم ه���ذا النهج بوضوح 
خالل مب���ادرة األمير وأيضا 

كشفت وكيلة وزارة التربية 
مرمي الوتيد عن تكليف القطاع 
القانوني في الوزارة بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية لدراسة 
القانونية  س����المة اإلجراءات 
بش����أن إحال����ة 1260 موظف����ا 
وموظفة في قطاع التعليم إلى 
التقاعد وموافاة الوزارة بتقرير 
مفصل يتم مبوجب����ه إصدار 
القرار النهائي في اجتماع مجلس 

الوكالء يوم األحد املقبل.
وبينت الوتيد في تصريح 
للصحافيني عق����ب حضورها 
اجتم����اع مجلس الوكالء الذي 
عقد مساء امس برئاسة وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.نايف احلجرف أن الوزير لم 
يعتمد القرار بعد سواء إحالة 
املشمولني بالقرار دفعة واحدة 
قبل 30 سبتمبر املقبل أو وفق 
قرار الت����درج إلى حني وجود 
البدائل املناس����بة. مشيرة إلى 
أن ارتفاع العدد مع ما صاحبه 
من عرض قدمه الوكيل الكندري 

فادية املرزوق

مرمي الوتيد


