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 العنزي إلجراء تحقيق موسع
حول كاميرا كلية العلوم الصحية

وضعها انتهاك واضح وتجسس مرفوض

مكان وضع الكاميرا بعد إزالتها

احلضور في اللقاء التنويري

د.حمدان العنزي

الكاميرا قبل إزالتها

محمد المجر
استنكر عضو هيئة التدريس 
الطبيعية بكلية  العلوم  بقسم 
العلوم الصحية بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
العن���زي عدم جدية  د.حمدان 
ادارة الهيئة وعمادة الكلية في 
التحرك جتاه كاميرات التجسس 
التي كان���ت منصوبة في قاعة 

احملاضرات بالكلية.
واش���ار د.العن���زي انه الى 
اآلن لم تس���جل اي قضية بأي 
مخفر من مخافر وزارة الداخلية 
الستقصاء هذا االمر والبحث عن 
فاعله عل���ى الرغم من ان عميد 
الكلية ذكر في تصريح س���ابق 
له إنه وبناء على تعليمات نائب 
املدير العام للشؤون القانونية 
بضرورة سرعة ابالغ املخفر محل 
الواقعة حت���ى ال تضيع معالم 

الواقعة.
واضاف العميد في تصريحه 
ان ادارة الكلية قامت بتسجيل 
قضية ولكن الى اآلن لم تسجل 
قضية خاصة بعد مراجعة املخفر 
املعني اتض���ح انه ال يوجد اي 
قضية حتمل رقما او اي بالغ او 
اي اثبات حالة وايضا قام املخفر 
بتزويد كلي���ة العلوم الصحية 
بش���هادة لم يهمه االمر توضح 

أنه لم تسجل اي قضية بسجالت 
املخف���ر اي اثبات حالة لوجود 
كاميرات ولم يتم استدعاء االدلة 
اجلنائية وان املخفر لم يعط االمر 
بازالة الكاميرات والتساؤل اآلن 
ملاذا لم تستدع االدلة اجلنائية 
محل الواقعة كونها تستحق اثبات 
احلالة والتحقق منها لرفع االدلة 
الكاميرا  وحتديد هوية واضع 
وايضا كيف ازيلت الكاميرا من 
دون امر اجلهات االمنية؟ ومن 

الذي قام بازالتها؟
واوضح د.العنزي أن ما يثير 
الشكوك ان اسالك الكاميرا موصلة 
بأحد املكاتب التابعة الدارة الكلية 
ال���ى صعوبة وضع  باالضافة 

وتوصيل مثل هذه الكاميرا ما 
يثبت التعمد في التجسس على 
التدريس مضيفا  اعضاء هيئة 
ان ما يثير االس���تغراب كذلك 
عدم عل���م ادارة الهيئة بنصب 
الكاميرا وهذا ما يضع عالمات 
استفهام كبيرة عما يجري داخل 
اس���وار الهيئة. مناشدا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ووكيل وزارة 
العالي د.رشا الصباح  التعليم 
بضرورة التدخل السريع واجلاد 
لوقف هذه املمارس���ات واجراء 
حتقيق موسع بهذا الشأن لوقف 
هذه االنتهاكات التي تسيء الى 

التعليم العالي.

»مستجد«: الواليات المتحدة تحتوي على أعرق الجامعات

العتيبي لتفعيل دور هيئة االعترافات بالجامعات الخارجية
محمد المجر

طالب رئي�س التجمع الوطن��ي لطلبة الكويت في 
المملكة االردن��ية الهاش���مية محمد الع�تيبي وزيرة 
التربية ووزيرة التع�ليم العالي ب��ضرورة تف�ع�يل 
دور هيئة االع��تراف���ات بالجام��عات الخارجية وان 
تنظ���ر بالقرار األخير والذي ظ��ل���م ع�ددا كبيرا من 

الطلبة.
واردف العتيبي بان قرار وزيرة التربية والتعليم 
السابقة نورية الصبيح رقم 2009/192 والذي يقضي 

بايقاف العديد من الجامعات الخارجية قرار ش���ابه 
العديد من عالمات التعج���ب، مبينا أنه حصل على 
نسخة من تقرير اللجنة الذي على اثره ألغت الوزيرة 

االعتراف بالجامعات.
وق���ال: ان التقرير الذي وقع بين يدي ي�وجد فيه 
العديد م���ن المالح��ظات، منها وال�����ذي يؤكد عدم 
التجانس بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية 
خل���و هذه اللجنة من ممثل ل���وزارة التعليم العالي 
حيث من المفترض ان يكون التقييم اوال واخيرا من 

قبل التعليم العالي النها الجه���ة المعنية بالتعليم 
العالي.

وق���ال العتيبي ان ما يحدث للجامعات الخارجية 
بالتحديد يثير االستغراب حيث ان التركيز فقط على 
الجامعات العربية ولم نجد الوزارة تحرك ساكنا تجاه 
الجامعات االجنبية وهل يعقل ان جميع هذه الجامعات 
العربية التي تم ايقافها ال تصل لدرجة بعض الجامعات 
االجنبية التي نتحفظ عن ذكر اسمائها والتي ال تصلح 

اصال ان تكون معهدا بكل المعايير.

أكد أن خريجي جامعاتها مطلوبون في أسواق العمل الكويتية والعالمية

اس���تفادوا من اللق���اء واعدا 
إياهم باملزي���د من اخلدمات 

طوال العام.

العنزي ضيوف اللقاء التنويري 
الكرام واحلض���ور من الطلبة 
وأهاليه���م آملني أن يكونوا قد 

وأن يستفيد من خبرات أعضاء 
املجموعة ممن لهم باع طويل 
في الدراسة في أميركا. وشكر 

الوالي���ات املتحدة  في بعثات 
األميركية بأن يقوم بزيارة املوقع 
اإللكتروني اخلاص باملستجدين 

آالء خليفة 
بارك أمني سر قائمة املستقبل 
الطالبي )q8sf.com( من أميركا 
سلطان العنزي للطلبة املتفوقني 
الواليات  قبولهم في بعث���ات 
املتح���دة األميركية داعيا اهلل 
عز وجل أن تك���ون هذه أولى 
النج���اح والتفوق  خط���وات 
العلم���ي والعمل���ي، مؤكدا أن 
الواليات املتحدة حتتوي على 
أعرق وأفض���ل اجلامعات في 
التخصصات وأن خريجي  كل 
جامعاتها مطلوبون وبشدة في 
أسواق العمل الكويتية والعاملية. 
وقد كان���ت قائمة املس���تقبل 
الطالبي أقامت لقاءا تنويريا في 
فندق الشيراتون يوم األربعاء 
املاض���ي للطلبة املس���تجدين 
ممن ينوون الدراسة في أميركا 
وحضره م���ا يفوق 300 طالب 
مستجد واكتظت القاعة بالطلبة 
وأهاليهم واستمعوا للمحاضرات 
املفيدة واملهمة. وذكر العنزي أن 
mostajed.( مجموعة مستجد
com( التابعة لقائمة املستقبل 
الطالبي مازالت تقدم خدماتها 
املتميزة ملن يود الدراس���ة في 
أمي���ركا ناصح���ا كل مقب���ول 

الروضان: فريق للعمل فترتين وأيام الجمع 
واإلجازات للكشف الطبي على المعلمين

 السديراوي لـ »األنباء«: اعتماد مكافآت
 العاملين في لجان الثانوية العامة

»التربية« تستقبل 1504 معلمين ومعلمات خالل شهر واحد للعاملين في الكنترول الرئيسي وكنتروالت المناطق للفترتين الرابعة والثانية لـ »المؤجل«

عائشة الروضان

مريم بندق
كشفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
عن اعتماد مزاوالت صرف مكافآت جلان امتحانات 

الثانوية العامة.
وقالت الوكيلة السديراوي، في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« انه مت اعتماد صرف مكافآت العاملني في 
امتحانات الثانوية العامة للفترة الدراسية الرابعة 
والفترة الدراس���ية الثانية لالمتحانات املؤجلة، 
مش���يرة الى ان االعتماد شمل جميع العاملني من 
املالحظني واملراقبني واملصححني ورئيس الكنترول 
ونواب���ه وغيرهم من الذين ش�����اركوا في اعمال 

االمتحانات.
الى ذلك، اعتمدت الوكيلة السديراوي تشكيل 
فري���ق عمل اعداد دليل مس���تخدم تقومي الكفاءة 

بالنظم املتكاملة وذلك بناء على مقترح جلنة التنظيم رقم 2009/4 
بتاريخ 2009/7/5 مبواءمة البنود وعناصر تقومي الكفاءة مبا يتواءم 
مع النظم املتكاملة، وسعيا لتحقيق النقلة النوعية املرتقبة في نظام 
العمل داخل الوزارة باس���تخدام تكنولوجيا املعلومات وملقتضيات 

العمل واستجابة ملصلحته.
وتضمن القرار: اوال: تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام منطقة 

الفروانية التعليمية يسرى العمر وعضوية عبلة 
العيسى ووفاء الكنيمش وخالد القبندي وعبدالعزيز 
العصفور ونورة العنزي وعماد عبدالسالم ومحمد 

جاب اهلل وحنان صالح وسعاد ابومرزوق.
ثانيا: تتحدد مهام الفريق في اآلتي:

� مواءمة الفروقات بتقومي الكفاءة مبا يتوافق 
مع البنود الواردة بالنظم املتكاملة.

� تسكني العناصر مبا يتوافق مع البنود.
� مخاطبة ديوان اخلدم���ة املدنية باالضافة او 
احلذف او تعديل املس���مى واالتفاق على التقييم 

النهائي.
� اعداد كتيب تفصيلي لتوضيح البنود املطروحة 
وتوزيع الدرجات ليك���ون مرجعا ومعينا ملدخل 

ومستخدم النظام.
ثالثا: يجتمع الفريق بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه 

في غير اوقات العمل.
رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء الفريق وفق النظم 

املتبعة.
خامس���ا: يب���دأ الفري���ق عمل���ه ابت���داء م���ن 2009/7/5 حتى 

.2009/12/30

تكليفات باإلنابة في »التربية«

 »العالقات« تنظم مسابقة
بمناسبة رمضان

عمم مدير ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي باالنابة 
باسل السبت نش���رة عامة لجميع العاملين بديوان الوزارة 
والمناطق واالدارات التعليمية بش���أن المسابقة الرمضانية 

للعام 2009 حدد فيها الشروط التالية:
� ان يكون المشارك من العاملين بوزارة التربية.
� ان تكون االجابات على نموذج االسئلة نفسه.

� آخر موعد الس���تقبال االجابات الخامس والعشرون من 
شهر رمضان المبارك 1430 هجرية.

� على االخ���وة واالخوات الراغبين في االش���تراك وضع 
االجابات داخل الصندوق الخاص بالمسابقة عند االستعالمات 

مبنى رقم 1 او تسليمها لمراقبة العالقات العامة.
� سيتم اجراء سحب االجابات الصحيحة وتوزيع جوائز 

قيمة على الفائزين.
الموظ��في���ن  ج��مي���ع  عل���ى  الت��عمي���م  يرج���ى   �

وال��موظف��ات.
واصدرت السديراوي قرارا بتكليف باسل السبت مراقب 
العالق���ات العامة القيام باعمال مدي���ر ادارة العالقات العامة 
واالعالم التربوي محس���ن العتيبي اضافة الى عمله اعتبارا 
م���ن 2009/7/26 ولحين عودته من االج���ازة. واصدر مدير 
ادارة الموارد البش���رية راشد العجيل قرارا بتكليف خديجة 
العبدالرزاق مراقب التعيين في ادارة الموارد البشرية بالقيام 
بأعمال مراقب الشؤون الوظيفية باالنابة باالضافة الى عملها 

االصلي خالل فترة االجازة وحتى عودتها.

مريم بندق
قال����ت وكيل����ة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروض����ان ان ال����وزارة خاطبت 
وكي����ل وزارة الصح����ة لتوفي����ر 
فريق طبي متخص����ص لتوقيع 
الكشف الطبي على 1504 معلمني 
ومعلمات يصلون البالد خالل شهر 
اغسطس اجلاري. واضافت الوكيلة 
الروضان ل� »األنباء« طلبنا توفير 
فريق للعمل على فترتني صباحية 
ومسائية باالضافة الى ايام اجلمع 
والسبت والعطل الرسمية لتوقيع 
الكشف الالزم في املجلس الطبي 
مبستش����فى الصباح ومستشفى 
الصدري وتكليف 4 ممرضني للعمل 
مبقر ضيافة وزارة التربية بالدسمة 
لس����حب عينات الدم من املعلمني 

الوافدين.
وبين����ت الوكيلة ان الكش����ف 
الطبي من االجراءات االولية واملهمة 
التي يجب امتامها الستكمال باقي 

االجراءات الالحقة عليها مع مالحظة 
ان وقت الدوام الرس����مي بالفترة 
الصباحية غير كاف الجناز الكشف 
الالزم. واشارت الى ان وصول هذا 
العدد في ش����هر واحد يؤدي الى 
وصول اكثر من رحلة طيران في 
اليوم الواحد الس����يما ايام اجلمع 

والسبت والعطل الرسمية.

»التربية« تتجه العتماد 15% زيادة في رسوم المدارس الهندية
تصبح لالبتدائي 280 دينارًا والمتوسط 320 والثانوي 360 

محمد الداحسفهد الغيصد.موضي احلمود

مريم بندق
التربية  رفع وكي����ل وزارة 
المساعد للتعليم الخاص فهد 
الغيص لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود 
دراس����ة تفصيلية حول زيادة 
الرسوم الدراسية في المدارس 

الهندية.
أوص����ت الدراس����ة باعتماد 
زيادة 15% على الرسوم المالية 
الش����ريحة  لتصبح بحس����ب 
»أ« للمرحل����ة االبتدائي����ة 280 
دينارا والمتوسطة 320 دينارا 
والثانوية 360 دينارا، والشريحة 
»ب« للمرحل����ة االبتدائية 259 
دينارا والمتوسطة 293 دينارا 
والثانوية 328 دينارا بحس����ب 

الجدولين المنشورين.
هذا وأفادت مصادر تربوية ل� 
»األنباء« بأن الدراسة ستعرض 
على مجلس الوكالء في جلسته 

المقلبة.
وقال الغيص في دراسته: هناك 
حوالي 35 مدرس���ة باكستانية 
وهندية في الكويت يدرس فيها 
58.000، وتشكل نسبة الكويتيين 
في المدارس الهندية حوالي %3 
بينما في المدارس الباكستانية 

الهندية وهم في  المدارس  في 
غالبهم طبقة فقيرة عانت من 

زيادة 20% السابقة.
ل���ذا ت���رى اإلدارة االكتفاء 
بتقريب الف���ارق بين المدارس 
الهندية والباكس���تانية بزيادة 
حوالي 15% فقط إلعطاء أصحاب 
المدارس الهندية فرصة لتحصيل 

فائدة مالية معقولة.
ثاني���ا: عن القرار الس���ابق 
رقم 2008/107 والصادر بتاريخ 
2008/3/19 شمل المدارس العربية 
مع الباكستانية والهندية وعند 
التطبي���ق في الميدان اتضحت 
المعايير  ف���ي  فوارق كثي���رة 

والتطبيقات.
لذا نرى عند تغيير نسبة 
الرسوم ان يشمل فصل القرار 
الوزاري بشأن المدارس الهندية 
المدارس  والباكس���تانية عن 
العربية ويمكن لإلدارة تقديم 
مق��ترح الفصل خالل أسبوعين 
وهذا من شأنه ان يحسن العمل 
في تطبيق نظام الشريحتين 
على المدارس العربية والمدارس 
الهندية والباكستانية ويقضي 
على مشكلة المعايير وتطبيقها 

على كل من النظامين.

يشكل الكويتيون %23.
الكويتي���ون والعرب  يقبل 
المدارس  ف���ي  الدراس���ة  على 
الباكستانية لعوامل الدين حيث 
التربية اإلسالمية  تدرس مادة 
كمادة أساس���ية وأيضا لعامل 
التعليم حيث ان هناك  نوعية 
عددا من المدارس الباكستانية 
تدرس المنهج البريطاني ويمكن 
 IGS حصول الطالب على شهادة

الثانوية البريطانية.

الرسوم الدراسية: لقد قامت 
الوزارة س���ابقا ومنذ سنوات 

الباكس���تانيين )أصبحت  مع 
المعلمين  الزيادة في روات���ب 
الهنود تق���ارب 40%( مما أثار 
حفيظة أصحاب المدارس الهندية 

وتقدموا بكتاب احتجاج.
ومازال���ت المش���كلة قائمة 
ويطالب اآلن أصحاب المدارس 
الهندية بزيادة رس���وم الطالب 
ب�ال�م���دارس  ومس���اوات�ه�م 

الباكستانية.

رأي اإلدارة العامة للتعليم الخاص:

الرسوم  الفارق في  إن  أوال: 
كان موجودا منذ سنوات عديدة 

الم���دارس  بتحدي���د رس���وم 
الباكس���تانية والهندية وكان 
هناك فارق واض���ح في زيادة 
الباكستانية  المدارس  رس���وم 
على الهندي���ة وكذلك فارق في 
رواتب المعلمين وكان س���بب 
الفارق ربما هو صعوبة الحصول 
على معلمين باكستانيين بنفس 
رواتب المعلمين الهنود هذا ما 

راعاه القرار السابق.
تت���وزع الم���دارس الهندية 
والباكس���تانية على 6 شرائح 
متنوع���ة ترتبط رس���وم كل 
شريحة بمعايير معينة تحدد 

ولم يعت���رض عليه أحد ولكن 
الت���ي ترقبها أصحاب  الزيادة 
الم���دارس 20% لم ي���رض بها 
أصح���اب الم���دارس الهندي���ة 
وذلك لمساواة رواتب معلميهم 

بالمدارس الباكستانية.
وترى اإلدارة انه من الصعب 
الزيادة ستكون  المساواة ألن 
اآلن بحدود 33% باالضافة الى 
الزي���ادة 20% والتي تمت في 
السابق لتصبح نسبة  القرار 
الزيادة اإلجمالية في رس���وم 
الهندي���ة 53% وهذا  المدارس 
سيشكل عبئا على أولياء األمور 

رسوم كل شريحة.
ولما كان هذا الوضع مربكا 
كان القرار الوزاري رقم 2008/107 
لوضع شريحتين فقط بدال من 
ستة شرائح وتم تحديد الرسوم 
على هذا األساس مع زيادة %20 

على رسوم الطالب و20% على 
رواتب المعلمين لكال النظامين 

)الهندي والباكستاني(.
ولك���ن عند ع���رض القرار 
على مجلس الوكالء كان الرأي 
مساواة رواتب المعلمين الهنود 

الرسوم على الشريحة »ب«:

الباكستانية ببعد الزيادةقبل الزيادةالمراحل

225259300املرحلة االبتدائية 

255293345املرحلة املتوسطة 

285328380املرحلة الثانوية

الرسوم على الشريحة »أ«
الشريحةالمرحلة
280االبتدائي
320املتوسط
360الثانوي

متاضر السديراوي


