
الثالثاء 24 نوفمبر 2009   7محليات
مجلس الوكالء اعتمد آلية الصرف للعام 2009/2008: 3000 دينار للوكالء و1500 لمديري العموم والموجهين العامين و500 للمديرين و400 للمراقبين والموجهين األوائل و300 لمديري المدارس

الحمود: 5 ماليين مكافآت »الممتازة« للمعلمين واإلداريين الكويتيين والوافدين

 مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود أن 
مجلس الوكالء بوزارة التربية اعتمد 
ضوابط آلية صرف 5 ماليني دينار 
لألعمال املمتازة للمعلمني واإلداريني 
في الوزارة واملناطق واملدارس للعام 
الدراسي 2009/2008 بواقع 3000 
دينار للوكالء املساعدين ووكيل 
الوزارة، 1500 دينار للمدير العام 
واملوجه العام، 500 دينار للمدير، 
400 دينار للمراقب واملوجه األول، 
300 دينار ملدير املدرسة واملوجه 
الفني، 250 دينارا لرئيس القسم، 
200 دين����ار للمعلم واملعلم األول 
واملدي����ر املس����اعد، و150 دينارا 

لإلداري.
وقال����ت الوزي����رة احلمود ان 
املجلس وافق على بدء دوام طلبة 
مدارس الرجاء بنني وبنات للصف 
الثاني عشر بعد اجازة عيد األضحى 
ل�  العلمي  التحصيل  حفاظا على 
30 طالبا وطالبة والذين يدرسون 
مناهج التعليم العام، مشددة على 
ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة 
لتوفي����ر االج����راءات االحترازية 

لضمان صحتهم وسالمتهم.
وأضافت ان املجلس وافق ايضا 
على اقتراح وكيل قطاع االنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج ايقاف العمل 
باالندية املدرسية املسائية ايقافا 
مؤقتا خالل الفصل الدراسي األول 
احلالي على ان يتم استقبال الطلبة 
مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وناقش املجلس ضوابط قبول 
الطلبة غي����ر الكويتيني اصحاب 
االحتياجات اخلاصة في مدارس 
التربية اخلاصة، وفقا للضوابط 
املقدمة من وكيل التعليم النوعي 
الكندري وه����ي: أن يكون  محمد 
من أبناء العامل����ني في القطاعني 
احلكومي واخلاص وتقدمي شهادة 
ملن يهمه األمر باستمرار العمل لغير 
الكويتيني مع شهادة استمرارية 

الراتب، لديه اقامة صاحلة ملدة 5 
سنوات، أن يكون من غير محددي 
اجلنس����ية ويقدم اثباتا رس����ميا 
مصدقا من وزارة الداخلية، ان يتم 
قبول جميع االعاقات الس����معية، 
البصرية،  الذهني����ة،  احلركي����ة، 
باس����تثناء ازدواج االعاقة والذي 
يقتصر على الكويتيني فقط وفقا 
للقرار الوزاري 2008/400، مراعاة 
خريجني التأه����ل غير الكويتيني 
بتوفير درجات لهم للوظيفة في 
بلدانهم من خالل تفعيل اتفاقيات 
الكوي����ت والدولة  ب����ني  التعاون 
املعنية، ان يتم القبول حسب املقاعد 
املتوافرة وامكانية املدرسة احملول 
اليها الطالب، قبول ابناء الوافدين 
من الدول الشقيقة والصديقة في 
الفترة املسائية في حال عدم وجود 
اماكن صباحا وبحسب بيان املجلس 
فإن بعض الوكالء أبدوا حتفظا على 
بعض هذه الضوابط ومتت املوافقة 
مبدئيا على ان يتم تسجيل 10 طالب 
فقط في العام الدراسي 2011/2010 
بعد تعديل الضوابط ملواليد الكويت 

والتقيد بسقف الراتب.
وبحث املجلس مقترحا مقدما 
من وكيل الوزارة لقطاع املنشآت 
التربوية م.محمد الصايغ حول طلب 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اس����تغالل املالعب املدرس����ية في 

الفترة املسائية مع صيانتها.
وع����رض م.الصاي����غ املقترح 
املتضمن وجود 60 ملعبا مدرسيا 
منها 42 ملعب )عشب صناعي( و18 
ملعب )عشب طبيعي( في جميع 
املراحل الدراسية وعرض ايضا آلية 
اس����تغالل هذه املالعب وضرورة 

حتديد ضوابط معينة.
وأك����د املجلس ع����دم املوافقة 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
عل����ى اس����تغالل مالع����ب وزارة 
التربية لوجود البديل لديهم وقرر 
املجلس املوافقة املبدئية للجمعيات 

التعاونية الراغبة في استغالل تلك 
املالعب مبعدل مدرس����تني للبنني 
والبنات في كل منطقة تعليمية، 
واستدركت املصادر بأن املجلس 
وافق على السماح لألندية الرياضية 
باستغالل الساحات الترابية غير 
املس����تغلة من قبل وزارة التربية 
وحتويله����ا الى مالع����ب خضراء 
بشرط ان تتم اعادتها الى الوزارة 
متى ما طلبت ذلك وفي اي وقت دون 
شروط او قيود مع عرض املقترح 
قبل تنفيذه على ادارة الش����ؤون 
القانونية بالوزارة إلقراره بصورة 

نهائية.
وناقش املجلس ايضا مقترح 
الفني محمد  املستش����ار باملكتب 
احلزمي اخلاص باستحداث مجلس 
تعليمي ف����ي كل منطقة تعليمية 
والذي سبق ان نشرته »األنباء« 

10 اجلاري.
وأكدت الوزيرة التربية احلمود 
اثن����اء االجتماع ان ه����ذه الفكرة 
عرضت من قبل سمو رئيس الوزراء 
ناصر احملمد ولكن الفكرة تطورت 
الحقا. وبني الوكيل املساعد للتعليم 
النوعي محمد الكندري انه صدر 
قرار في وقت سابق بتشكيل جلنة 
برئاسته لدراسة املقترح الذي هدف 
الى ترس����يخ التواصل والتعاون 
والتفاعل بني املنظومتني التربوية 
واملجتمعية من خالل عدة محاور 
اهمها تقييم برنامج االستعداد للعام 
الدراسي وبحث احتياجات املدارس 
ومتابعة عناصر اجلودة النوعية 

في النظام التعليمي.
املناقشات قرر املجلس  وبعد 
املوافقة عل����ى ما جاء في التقرير 
املقدم من الوكيل الكندري وعرضه 
القانوني د.رشيد  على املستشار 
العنزي ملزيد من الدراسة والنظر 
في امليزانيات املقترحة للمجلس 
الذي يحم����ل صفة االستش����ارة 

فقط. 

إيقاف األندية المس�ائية الفصل الحالي وإعادة اس�تقبال الطلبة بع�د عطلة الربيع

استحداث مجلس تعليمي في كل منطقة وتكليف المستشار القانوني بدراسة الضوابطرفض طلب هيئة الشباب استغالل المالعب المدرسية والسماح للتعاونيات بمدرستين فقط

قبول الطلبة غير الكويتيين في »التربية الخاصة« وفق ضوابط معلنة اعتبارًا من 2011/2010

م.محمد الصايغمحمد الكندري محمد احلزميد.موضي احلمود

وزيرة التربية اعتمدت استمرار »المسيرة التربوية« ومكافآت العاملين فيها

»تقدم الطفولة العربية«: 
منع الموسيقى قتل 

لملكات الطالب
أصدرت اجلمعية الكويتية 
لتقدم الطفولة العربية بيانا 
حول مادة املوسيقى قالت فيها: 
بعيدا عن السياسة وجتاذباتها 
وااليديولوجيات وتناقضاتها، 
واألمور الشخصية وتضارب 
مصاحلها، يسر اجلمعية وكما 
دأبت عليه في أحيان كثيرة ان 
تصدر هذا البيان حول ما يدور 
من جدل حول منهج املوسيقى، 
فاملناهج هي الوس����يلة التي 
حتقق من خاللها الدولة الهدف 
من نظامها التربوي وهي كل 
متكام����ل تصب كلها في حقل 
املتكاملة  الطالب  ش����خصية 
فلكل م����ادة دور في حتقيق 

هذا الهدف.
الدراس����ات  أثبتت  وق����د 
العلمي����ة الرصينة على املخ 
البش����ري ما للموسيقى من 
اث����ر فاعل ف����ي تنمية القوى 
املعرفية لدى اإلنسان، بل ان 
الذكاء  النظري����ات في  احدث 
خص����ت ال����ذكاء املوس����يقي 
مبرتبة خاصة من بني الذكاءات 
املتع����ددة، وأظهرت انه ذكاء 
يتفاعل في اتساق وتكامل مع 
أنواع الذكاء األخرى، ومن ثم 
فإنها ذكاءات متضافرة وليست 
متعاندة جتعل من اإلنس����ان 
قوى فاعلة على تغيير احلياة 

الى ما هو أفضل.
إن حرمان الناشئة الكويتية 
من هذا النشاط اإلبداعي اجلميل 
هو مبنطق العلم قتل مللكاتهم، 

ووأد لكنوز املواهب فيهم.

 مريم بندق
اعتمدت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا بش����أن 
استمرار اصدار مجلة املسيرة التربوية ومكافآت 

العاملني وجاء في القرار:
بعد االطالع على قانون ونظام اخلدمة املدنية 
لسنة 1979 وتعديالته، وبناء على القرار الوزاري 
رقم و ت/وز/2002/449/2381 بتاريخ 2002/10/12 
بش����أن اعادة اصدار مجلة املسيرة التربوية 
وحتويل ميزانية مجلة التربية لها. واستنادا 
الى موافقة مجلس الوكالء على الدراسة املقدمة 
من ادارة العالق����ات العامة واالعالم التربوي 
بش����أن اعادة اصدار مجلة املسيرة التربوية 
بجلسته رقم 2007/22 بتخريج 2007/11/19، 
وبناء على كتب الوزارة لديوان اخلدمة املدنية 
بش����أن اعتماد املكافأة الشهرية لهيئة حترير 

املجل����ة وبناء على رد الدي����وان بالكتاب رقم 
11068 بتاريخ 2008/3/12 بشأن اعتماد مكافأة 
هيئة التحرير لعدد 15 موظفا تتراوح ما بني 
150 و300 دينار شهريا، من بند اعمال اخرى 

وملا تقتضيه مصلحة العمل.
ونص القرار: اوال: يس����تمر اصدار مجلة 

املسيرة التربوية بواقع عددين شهريا.
ثانيا: يتول����ى مدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم التربوي رئاسة حترير مجلة املسيرة 

التربوية.
ثالثا: يت����م تخصيص امليزاني����ة الالزمة 
»للطباعة والتوزيع، ومكافآت هيئة التحرير« 
عن طريق قطاعي الش����ؤون املالية واالدارية 
كل فيم����ا يختص به، وتصرف املكافآت طبقا 

للموضح ادناه:
العمل باملجلة: رئيس التحرير 300 دينار، 

مستشار التحرير 275 دينارا، مدير التحرير 
275 دينارا، س����كرتير التحري����ر 275 دينارا، 
سكرتير تنفيذي واش����راف فني 275 دينارا، 
مصور ورسام كاريكاتير عدد 2 – 150 دينارا، 
مخرج صحافي 250 دينارا، محررون عدد 6 – 

200 دينار، مصحح لغوي 200 دينار.
رابعا: لرئيس التحرير احلق في تكليف من 
يراه مناسبا من داخل او خارج الوزارة للعمل 
بهيئة حترير املجلة للوظائف غير املتوافرة 
في الوزارة بعد عرض����ه على وزيرة التربية 
واعتماد املزاوالت الشهرية وامليزانيات اخلاصة 

باملجلة.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول 
س����بتمبر 2009 ويلغى ما يتعارض معه من 
قرارات سابقة وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

ضوابط صرف »الممتازة«
تضمنت ضوابط صرف مكافآت األعمال الممتازة للعام الدراسي 2009/2008:

أوال: وضع ضواب����ط وآلية العمل لصرف مكافأة األعم����ال الممتازة على النحو 
التالي:

أ ـ ضوابط استحقاق المكافأة:

1 � اال تقل الخبرة عن 5 سنوات فعلية للعاملين بالمدارس بدءا من 9/1 والعاملين 
بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية بدءا من 1/1.

2 � أن يكون تقرير آخر سنتين بمعدل 94 وما فوق وفي حالة وجود كسر يجبر 
لصالح الموظف.

3 � أال توجد عقوبة وقعت على المرشح في آخر سنتين.
4 � أال تتجاوز أيام االنقطاع عن العمل المتصلة أو المنقطعة سواء كانت مرضية 
أو الس����باب أخرى 15 يوما في كل عام دراس����ي على حدة للعاملين في المدارس أو 

عاما ميالديا للعاملين في ديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية.
5 � تستثنى االجازات التالية من أيام الغياب )اإلجازة الدورية للعاملين بديوان 

عام الوزارة والمناطق التعليمية على أال تزيد على 30 يوما(.
6 � أن يكون الموظف على رأس عمله في فترة الترش����يح ويستبعد المنقول أو 

المنتدب الى جهات أخرى.

ب ـ ضوابط أخرى:

1 � يرشح المتقاعد في حالة انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
2 � تعامل اعادة التعيين والتعاقد كموظف جديد عند احتساب سنوات الخبرة.

3 � المحالون للش����ؤون القانونية يبت في احقيتهم ف����ي األعمال الممتازة حال 
االنتهاء من التحقيق.

ج ـ اإلجراءات العامة:

1 � يرش����ح جميع العاملين الكويتيين وغير الكويتيين لألعمال الممتازة سواء 
العاملين في المدارس أو ديوان الوزارة أو المناطق التعليمية.

2 � تق����وم اإلدارة المالية بحجز مبالغ االعمال الممتازة لمدة 6 اش����هر للتظلمات 
والمحالين للتحقيق.

3 � ترس����ل اسماء العاملين المرش����حين من المدارس نهاية شهر اكتوبر من كل 
عام واسماء العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية نهاية شهر يناير 

من كل عام.
يذكر ان »األنباء« كانت قد نشرت مشروع قرار ضوابط صرف االعمال الممتازة 

في 2009/5/9.

السديراوي: »الصحة« وافقت على تجهيز 
عيادات رياض األطفال بما فيها األدوية

 مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي ان وزارة 
الصحة وافقت على جتهيز كل العيادات املدرس��ية مبدارس 
رياض األطفال وتوفير احتياجاتها مبا فيها األدوية الطبية على 
ان تقوم وزارة التربية بتوفير وإحضار الهيئات التمريضية 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة. جاء ذلك بعد اجتماعها أمس 

باملسؤولني في »الصحة«.


