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م.علي أبو البنات

الجمعية أشادت بتفهم الوزيرة »األشغال« بانتظار »المحاسبة« لتوقيع
»المعلمين«: »التربية« تضيف مديري المدارس الخاصة عقد صيانة محطة مشرف بـ 15 مليون دينار

إلى قرار صرف مكافآت تصحيح االمتحانات

نقابة »التربية«: إيقاف 
نقل أمناء المكتبات 

له آثار وخيمة
صرح محمد نافل احلربي 
رئيس نقابة العاملني بوزارة 
التربية ب����أن القرار الوزاري 
إيقاف  رقم 2007/625 بشأن 
نقل أمن����اء وأمينات املكتبات 
جلهات خ����ارج الوزارة كانت 
له آثار وخيمة على هذه الفئة 
من العاملني. وزاد بأن القرار 
القوانني  لن����ص  يعد مخالفا 
الوظيفية  املنظمة للعالق����ة 
فيما بني جهة اإلدارة واملوظفني 
التابعني لها في ش����أن حرية 
املوظف ف����ي التنقل واختيار 
اجلهة اإلدارية التي يرى فيها 
الوظيفية  مصاحله اخلاصة 
واملادية والتي ال تضر مبصالح 
الوزارة في هذا الشأن. وأوضح 
احلرب����ي ان جوهر القرار قد 
ج����اء مخالفا لس����ند إصداره 
القرار استنادا الى  فقد صدر 
القرار الوزاري رقم 2003/530 
بشأن ايقاف ندب موظفي وزارة 
التربية جلهات خارجية فجاء 
الق����رار بإيقاف النقل وهو ما 
يفقده سند صدوره ويشوبه 
القرار جاء  ان  بالبطالن، كما 
مبثابة قرار أب����دي حيث انه 
حدد تاريخا لبداية العمل به 
ولم يح����دد تاريخا النتهائه، 
اذ انه قرار استثنائي لتقييد 
حرية االنتقال والبد له قانونا 
ان يكون لفترة زمنية محددة 
ثم الرجوع لألصل العام وهو 

حرية املوظف في االنتقال.
وأمل����ح احلرب����ي ال����ى ان 
الق����رار رق����م 2007/625 هو 
قرار استثنائي قد صدر العام 
2007 أي قبل م����ا يزيد على 
ثالث سنوات وهي فترة كافية 
لتحقيق الهدف الذي اصدر من 
أجله مما يستوجب إلغاء القرار 
االستثنائي والعودة الى األصل 
في أحقية املوظف باالنتقال.

فرج ناصر
اكد رئيس فريق العمل العادة اصالح وتشغيل 
محطة مش���رف م.علي ابو البنات ان الوزارة في 
انتظ���ار موافقة دي���وان احملاس���بة لتوقيع عقد 
محطة مشرف مع شركة ناشيونال اخلرافي خالل 
االسبوع اجلاري مش���يرا الى ان الوزارة حصلت 
على موافقات جلنة املناقصات املركزية والفتوى 
والتشريع وبانتظار ديوان احملاسبة. واضاف ان 

اعمال االصالح للمحطة تشمل التعديالت الالزمة 
لتفادي تكرار املشكلة حيث سيتم تبديل البوابة 
الرئيسية بأخرى جديدة واعمال الفصل بني غرفة 
املياه وغرف���ة املضخات وغرفة الكهرباء حيث ان 
االعطال كانت بسبب البوابة مؤكدا أنه جار استيراد 

هذه القطع والبوابات من اخلارج.
وقال ان كلفة اصالح احملطة ستكون اعلى سقف 
وهو 15 مليون دينار تشكل جميع اعمال احملطة.

كشف مصدر مسؤول في جمعية املعلمني النقاب 
عن ان وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أصدرت قرارا يقضي بإضافة 
مديري املدارس اخلاصة الى الفئات احملددة بقرار 
صرف مكافآت أعضاء جلان تصحيح امتحانات 
النقل من الصف السادس الى الثاني عشر على ان 

تكون املكافأة عن اليوم الواحد تسعة دنانير.
وذك���ر عضو مجل���س إدارة اجلمعية جمال 
السويفان ان الوزيرة د.احلمود اعتمدت القرار 
الوزاري رقم 2010/40 الصادر بتاريخ 24 اجلاري 
وهذا نصه: بعد االطالع على املرس���وم بقانون 
رقم 15 لس���نة 1979 بشأن نظام اخلدمة املدنية، 
وعلى املرسوم الصادر في ابريل 1979 في شأن 
نظام اخلدمة املدنية، وباإلشارة الى القرار رقم 

427 الصادر بتاريخ 2009/12/13 بشأن صرف مكافآت أعضاء جلان 
تصحيح امتحانات النقل من الصف الس���ادس الى الثاني عشر، 
وباإلش���ارة الى كتاب الوكيل املس���اعد للتعليم اخلاص رقم 345 
املؤرخ 2010/1/14 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر: أوال: 
اضافة مديري املدارس اخلاصة التابعني لوزارة التربية الى الفئات 

احملددة بالقرار الوزاري رقم 427 الصادر بتاريخ 
2009/12/12 بش���أن صرف مكافآت أعضاء جلان 
تصحيح امتحانات النقل من الصف الس���ادس 
الى الثاني عشر، وتكون فئة املكافآت عن اليوم 
الواحد تس���عة دنانير. ثانيا: يعمل بهذا القرار 
اعتب���ارا من العام الدراس���ي 2010/2009. ثالثا: 
على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
وأشار السويفان الى ان القرار يعكس حقيقة 
التفهم الكبير من قبل وزيرة التربية د.موضي 
احلمود والوكيل املس���اعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيض وتعاونهما واهتمامهما املنشود مبطالب 
اجلمعية ملعاجلة قضايا وهموم مديري ومديرات 
املدارس اخلاصة، وحقهم املش���روع واملكتسب في مساواتهم مع 
نظرائه���م من مديري ومديرات التعليم العام، خاصة فيما يتعلق 
باألعمال املمتازة واملش���اركة في الدورات واملشاركات اخلارجية 
واحمللية، وحقهم في احلصول على مكافآت بدل التصحيح للجان 

تصحيح امتحانات النقل.

جمال السويفان

تضم 24 طالبًا وطالبة

رحلتا برنامج »كن من المتفوقين« التابع لصندوق التنمية تنطلقان اليوم إلى مصر ولبنان 

تنطلق الي���وم رحلتا برنامج »كن م���ن املتفوقني« الذي ينظمه 
الصندوق الكويتي للتنمية ال���ى كل من جمهوريتي مصر العربية 
ولبنان بهدف تعزيز االنتماء الوطني للطلبة املتفوقني وتشجيعهم 

على مواصلة تفوقهم.
وقالت مديرة ادارة االعالم في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربي���ة منى العياف في تصريح صحافي امس ان هاتني الرحلتني 
تعدان باكورة رحالت الصندوق التي ينظمها للمتفوقني واملتفوقات 
من طلبة املرحلة الثانوية، مش���يرة الى انهم���ا تضمان 24 متفوقا 
ومتفوقة من طالب الصف احلادي عشر الذين مت انتقاؤهم من قبل 

وزارة التربية من احملافظات التعليمية الست.
وأوضحت انه مت تقسيم الطلبة املتفوقني الذين مت اختيارهم الى 
مجموعتني االولى تضم 12 طالبا من الذكور سيتوجهون الى مصر في 
حني تضم الثانية 12 طالبة من االناث سيتوجهن الى لبنان، مبينة انه 
سيرافق املجموعتني مشرفون ومشرفات من وزارة التربية والصندوق 

الكويتي للتنمية الذي يتحمل كل مصاريف هاتني الرحلتني.
وافادت العياف بأن الصندوق الكويتي للتنمية اعد لهذه املبادرة 
منذ فترة ليست بالقصيرة انسجاما مع مواكبته للتطورات املجتمعية 
وإبداء االهمية القصوى للتعليم واملعرفة واالنفتاح على املجتمعات 

الشقيقة والصديقة والتعرف على ثقافاتها املختلفة.
وأضافت ان هذا البرنامج يأتي اس���تكماال ل���دور الصندوق في 
تنمية املوارد البشرية الكويتية، مشيرة الى برنامج تدريب وتأهيل 
املهندسني حديثي التخرج الذي سبق ان أطلقه الصندوق الكويتي 

عام 2004.
وذكرت العياف ان الصندوق س���ينظم سنويا رحلة شبيهة 
به���ذه الرحلة الى احدى الدول املس���تفيدة من اجلهود التنموية 
للصندوق، موضحة ان الرحلة تصل مدتها الى اسبوع ويستفيد 
منه���ا الطلبة املتفوقون بهدف التعرف على جهود الصندوق في 

الدول التي سيتم زيارتها.
وبينت ان مثل هذه الرحالت س���تكون فرصة س���انحة لتعريف 
أبنائنا املتفوقني باالس���هامات التي قدمته���ا الكويت عبر صندوق 
التنمية واآلثار املترتبة عليها في حتسني مستوى معيشة مواطني 

تلك الدول ودعم اقتصاداتها وبناها التحتية.
وقالت العياف ان جميع هذه الرحالت ستكون ذات طابع ثقافي 
ترفيهي سياحي وهي فرصة مثالية تتيح لسفراء الكويت الصغار 
االطالع على حجم ومكانة بالدهم في عيون األشقاء وأياديها البيضاء 

في مختلف هذه املجتمعات.

الطلبة املشاركون في الرحلتني تعريف الطلبة باالقتصاد والبنية التحتيةعبدالوهاب البدر ومتاضر السديراوي ومنى العياف خالل اللقاء مع الطلبة املشاركني في الرحلتني


