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بوكوفا: الكويت عضو فاعل في اليونسكو

باريسـ  كونا: اشادت املديرة العامة ملنظمة االمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونســــكو( ايرينا بوكوفا امس بتعاون الكويت 
مع املنظمة الدولية، وذكرت بوكوفا مبناســــبة زيارتها للكويت انها 
تعد عضوا فاعال في اليونسكو منذ خمسة عقود حيث انضمت الى 
املنظمة في 18 نوفمبر 1960. وقالت بوكوفا التي سلمت خالل زيارتها 
الى الكويت مؤخرا جائزة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح لتعزيز 
التعليم اجليد لالشخاص ذوي القدرات الذهنية احملدودة في دورتها 

الثانية لعام 2009 »عملنا معا في العديد من املشاريع املهمة واملعقدة 
من اجل تنمية االقليم ومنها االصالح التعليمي ووضع استراتيجيات 
تعليمية«. واضافت ان اصالح التعليم واعداد االستراتيجية الوطنية 
للتعليم شكال مجالني بارزين للتعاون بني اليونسكو والكويت حيث 
يتضمن اطار العمل الناجم عنهما مركز الطفولة واالمومة في الكويت 
الذي تأسس كمشروع وطني لليونسكو والذي ينظم ورش عمل حول 

توجهات منو الطفل التي تهم االمهات السيما التعليم والصحة.

الفائزون في سباق الزوارق السريعة
املشاركون في ورشة العمل

»المعلمين«: وزيرة التربية حسمت قضية مكافآت لجان التصحيح خارج أوقات الدوام الرسمي
كشف مصدر مســــؤول في جمعية املعلمني ان وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود وفي اطار 
تفهمها ملوقف اجلمعيــــة وحرصها على معاجلة القضايا 
واملسائل املتعلقة بحقوق املعلمني ومكتسباتهم أصدرت 
قرارا وزاريا فّعلت من خالله ما جاء في قرار ديوان اخلدمة 
املدنية رقــــم م خ م/2006/191 الصادر بتاريخ 2006/3/28 
في شأن تفويض وزارة التربية في حتديد الفئات العاملة 
باالمتحانات وحتديد املكافأة التي تستحقها، وهو القرار 
الذي جاء مبوجب املساعي التي سبق ان قامت بها اجلمعية 
في ذلك الوقت في اطار رفع كادر املعلمني وبدالت الوظائف 
االشرافية وصرف بدالت للعاملني في جلان التصحيح خارج 
إطار الدوام الرســــمي في امتحانات صفوف النقل بجميع 

املراحل. وذكر أمني سر اجلمعية د.عبدالرحيم الكندري ان 
الوزيرة د.موضي احلمود أصدرت أخيرا وحتديدا بتاريخ 
13 ديسمبر اجلاري القرار الوزاري رقم 2009/427 بشأن 
صرف مكافآت أعضاء جلان تصحيح امتحانات النقل من 

الصف السادس الى الثاني العاشر وجاء نصه مبا يلي:
أوال: حتدد فئات املكافأة املالية للمكلفني بأعمال التصحيح 
ورصد الدرجات عن امتحانات النقل من الصف السادس 
وحتى الصف احلادي عشر )نهاية الفصل الدراسي األول 
ونهاية الفصل الدراسي الثاني( ونهاية الفصل الدراسي 

األول للصف الثاني عشر طبقا ملا يلي:
- الوظيفة باالمتحانات: رئيس جلان تقدير الدرجات 
باملدرســــة/ الوظيفة األصلية: مدير مدرسة/ فئة املكافأة 

بالدينار عن اليوم: 9 دنانير.
- الوظيفة باالمتحان: نائب رئيس جلان تقدير الدرجات/ 
الوظيفة األصلية: مدير مساعد/ فئة املكافأة بالدينار عن 

اليوم: 7 دنانير.
- الوظيفة باالمتحان: مراجع جلان تقدير الدرجات/ 
الوظيفة األصلية: رئيس قسم/ معلم/ فئة املكافأة بالدينار 

عن اليوم: 8 دنانير.
- الوظيفــــة باالمتحان: مقدر الدرجــــات )مصحح(/ 
الوظيفة األصلية: معلم/ فئة املكافأة بالدينار عن اليوم: 

6 دنانير.
- الوظيفة باالمتحان: عضو إداري )مدخل الدرجات(/ 
الوظيفة األصلية: مدخل بيانات/ فئة املكافأة بالدينار عن 

اليوم: 5 دنانير.
ثانيا: تصرف املكافآت عن أعمال التصحيح واملراجعة 

ورصد الدرجات التي تتم خارج الدوام الرسمي.
ثالثا: تصرف املكافآت وفق الضوابط التالية:

1 – يصدر قرار عن مدير املدرسة بتحديد أسماء املكلفني 
بلجان التصحيــــح واملراجعة ورصد الدرجات مع حتديد 
تاريخ بدء أشهر بالعمل وفقا للتواريخ احملددة باجلدول 
الدوري رقم 1 بشأن مواعيد االمتحانات والدوام واإلجازات 

مبراحل التعليم العام.
2 – بعــــد انتهاء أعمال التصحيــــح واملراجعة وادخال 
البيانات باحلاسوب تعد الكشوف اخلاصة باملكافآت وفقا 
للنمــــاذج املعتمدة من قبل الوزارة، ويتــــم اعتمادها من 

قبل مدير املدرسة ومن ثم ترسل للجهة املختصة حسب 
الضوابط واآللية.

3 – تصــــرف املكافآت للمكلفني وذلك عن األعمال التي 
تتم خارج أوقات الدوام الرسمي فقط.

4 – حتسب مدة مزاولة املكلف عن أيام العمل الفعلية 
وليس فترات العمل باليوم.

5 – املجاالت الدراسية ذات الورقتني )اللغة العربية – 
اللغة الفرنسية( يكون التصحيح فيها مدة يومني.

6 – في حالة تكليف معلم القيام بعمليتي التصحيح 
وعضويــــة جلان املراجعة يجب أال يزيد عدد أيام تكليفه 
بالعملني عن مدة أيام العمل بالتصحيح واملراجعة واحملددة 

بقرار التكليف.

 أعضاء النادي العلمي يفوزون بسباق
الزوارق السريعة في الجزيرة الخضراء

حصد ثالثي اعضاء ادارة علوم الطيران بالنادي 
العلمــــي املراكز الثالثة االولى في ســــباق اجلزيرة 
اخلضراء للزوارق الســــريعة مبشاركة 20 متسابقا 
وحضور كبير مــــن محبي هــــذه الهواية وجمهور 
املشاهدين، حيث استمتعوا مبنافسات قوية وممتعة 
بني املتسابقني أسفرت نتائجها عن فوز املتسابق علي 
الشيرازي باملركز االول واملركز الثاني للمتسابق عثمان 

النفيسة وحل ثالثا املتسابق علي مخصيد.
وقدم اعضاء الفريق الفائز الشكر لرئيس مجلس 
ادارة النادي العلمي اياد اخلرافي واملسؤولني بالنادي 
العلمي على توفير كل االحتياجات الالزمة لهذه البطولة 
والتي كان لها ابلغ االثر في جناحها وخروجها بهذا 
الشــــكل الرائع وحصول اعضاء النادي على املراكز 

االولى في السباق.

القالف: ماضون في خطتنا لتحقيق التوازن البيئي وحماية البيئة البحرية

دارين العلي
شارك فريق »سنيار« التابع ملركز العمل التطوعي 
في ورشـــة حماية اســـماك القرش وعلى رأسها حماية 
سمكة القرش احلوتي حيث اصبحت في اآلونة االخيرة 
مهددة باالنقراض نظرا لتناقص اعدادها، وذلك في دولة 

االمارات، والتي كانت حتت رعاية حاكم الفجيرة.

واكد نائب رئيس املركز ورئيس الفريق حسني القالف 
ان الفريق مـــاض في خطته نحو االهتمـــام بالتوازن 
البيئي وحماية احلياة في البحار ســـواء كان ذلك على 
املســـتوى احمللي او اخلليجي وحتى العربي، الفتا الى 
ان فريق »سنيار« مثل الكويت في ورشة العمل حيث 
طرح التجربة التي خاضتها الكويت مؤخرا املتمثلة في 

اخراج قرش املارينا، والتي كونت ردودا عالية بفضل 
الطريقة االحترافية التي مت التعامل بها في عملية االخراج 
واحملافظة على القرش من أي أذى. وشارك في الورشة 
الكثير من العلماء والباحثني واملهتمني مبجاالت احلفاظ 
علـــى البيئة البحرية واعادة التوازن البيئي اليها، مما 

ساعد على تبادل اخلبرات واملهارات.

»سنيار« يشارك في ورشة العمل حول حماية القرش الحوتي في الفجيرة


