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»األنباء« تنشر العالوات المالية المقترحة للكويتيين
في الوظائف العامة والفنية والمعاونة المرفوعة للديوان

الصايغ لـ »األنباء«: الحمود نفت إجراء تدوير بين الوكالء المساعدين
الديوان: 250 دينارًا الحد األقصى لزيادة رواتب المهندسين غير الكويتيين

الغانم: نأمل أن ُتسهم جهودنا في تشجيع الشركات 
واألفراد على المشاركة في مبادرات مماثلة

مريم بندق
نفى وكيل وزارة التربية باإلنابة م.محمد 
الصايغ وجود تدوير بني الوكالء املس����اعدين 
ومديري عموم املناطق التعليمية وقال الوكيل 
الصايغ ردا على س����ؤال »األنباء« ان الوزيرة 
د.موضي احلمود أكدت ان ما نشر حول اجتماعها 
مع وكيلة الوزارة متاضر الس����ديراوي لبحث 
األمر ليس صحيحا فلم يعقد مثل هذا االجتماع 

واملوضوع غير مطروح أصال للبحث.
الى ذلك كش����ف الصايغ عن موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية على زيادة 250 دينارا كحد أعلى 
لرواتب املهندس����ني غير الكويتيني بناء على 
طلب وزارة التنمية. واستدرك الصايغ قائال ان 
الوزارة ستعيد مخاطبة الديوان لتعميم احلد 
األعلى للزيادة البالغة 250 دينارا على جميع 

املهندسني الوافدين بصرف النظر عن فئاتهم 
الوظيفية. واوضح ان الزيادة جاءت بناء على 
كتاب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي رقم 
)ل.ت/ر ز/999( املؤرخ 2009/12/17 بشأن طلب 
املوافقة على زيادة املكافأة الش����هرية الشاملة 
لعدد 143 موظفا بالوزارة باملقدار املبني بالكشف 

بكتابكم املشار إليه منهم عدد 81 مهندسا.
يرج����ى التفض����ل باإلحاط����ة بأن����ه عمال 
بالصالحيات املخولة للديوان مبوجب احكام 
املادة الثالث����ة من قرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم )1979/6(. يفيد الديوان باآلتي:
أوال: انه بعد العرض تق����رر املوافقة على 
تعدي����ل البند األول من العقد الثاني املبرم مع 
املهندس����ني املذكورة اسماؤهم بالكشف وذلك 
بزيادة املكافأة الش����هرية الشاملة بواقع 250 

دينارا أو باملقدار الذي يصل باملكافأة الشهرية 
الشاملة إلى 1000 دينار ايهما اقل على اال يتجاوز 
في االحوال مقدارا لزيادة املبلغ املقترح من قبل 
جهتكم وعلى ان تس����ري هذه الزيادة من أول 
الشهر التالي لهذه املوافقة وبغض النظر عن 
أي زيادة خاصة أخرى تكون قد سرت قبل هذا 
التاريخ مبوجب موافقة مس����بقة من الديوان، 
بشرط توافر االعتماد املالي مبيزانية جهتكم � 
الباب األول � للسنة املالية التي يتم فيها صرف 
هذه الزيادة، علما بأنه لم يتم تعزيز امليزانية 
بأي مبالغ من االعتماد التكميلي ملواجهة هذا 
الصرف، مع رجاء ادراج الزيادات بالنظم املتكاملة 

للخدمة املدنية.
ثانيا: اما الوظائف األخرى فسيتم موافاتكم 

بالرأي بشأنها الحقا.

ش����هد اطفال سنسز سنتر 
لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
في دبي انشطة ترفيهية ممتعة 
وهادفة، اقيمت في حديقة الصفا 
السبت املاضي بتنظيم فريق من 
املتطوعني التابعني لشركة املزايا 
القابضة الذي����ن قاموا بتجهيز 
جناح لبيع الس����لع واملنتجات 
واملقتنيات املستعملة وذلك كجزء 
من برامج املسؤولية االجتماعية 

التي تتبناها الشركة.
ومت تنظي����م احلفل مببادرة 
من فريق عم����ل املزايا في فرع 
الشركة بدبي، الذين قاموا بجمع 
منتجات ومقتنيات مختلفة من 
املتبرعني وبيعه����ا الى العامة، 
حيث مت تخصي����ص ريع هذه 
املبيعات لتجهيز مركز س����كني 
جديد مت بناؤه الستيعاب االعداد 
املتزايدة من الطلبة الوافدين الى 

سنسز سنتر.
وش����ارك مجموعة من طلبة 
الرعاي����ة  املرك����ز ومس����ؤولي 
املرافقني لهم، حيث قام عدد منهم 
باملساعدة في جناح البيع فيما 
قام البعض اآلخر مبمارسة بعض 

التجربة املثيرة ونأمل ان تسهم 
جهودنا في هذا االطار في حتفيز 
مبادرات مماثلة من الش����ركات 

واالفراد.
يذكر ان سنسز سنتر العادة 
تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
هو مركز خاص خيري وغير ربحي 
يأخذ من منطقة اجلميرا مقرا له، 
ويعتمد على التبرعات والهبات 
كمصدر اساسي لتمويل نشاطاته 
وخدماته املتنوعة، ويقدم املركز 
الرعاية والدع����م للمقيمني فيه 
وللمرضى املراجعني باش����راف 
مجموعة من املتخصصني املؤهلني 
باختصاصات مختلفة من الطب 
وطب االطفال وغيرها، ويقدم 
املركز عالج���ات فيزيولوجية 
التأهي���ل  اع���ادة  وعالج���ات 
وعالج���ات النط���ق وعالجات 
االمراض احلركية باالضافة الى 
العديد من النشاطات التعليمية 

والترفيهية.
وتس���تعد »املزايا« لتنظيم 
املزيد من النش���اطات املشابهة 
لدعم جهود واحتياجات املركز 

املتنامية.

الترفيهية مع زمالئهم  االلعاب 
االطفال م����ن زوار احلديقة في 

قسم االلعاب.
وفي تعليق له، قال مساعد 

نائب الرئيس لشؤون التسويق 
في شركة املزايا القابضة جاسم 
الغامن: ترتكز هذه املبادرة على 
مب����ادئ املش����اركة االجتماعية 

وتقبل اآلخر والتعاون باالضافة 
الى الدعم املالي، وانا على ثقة بأن 
طلبة املركز وفريق عمل املزايا 
على حد سواء قد استمتعوا بهذه 

مريم بندق
بناء على تعليمات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، طلبت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
من الوكيلة املساعدة للشؤون 
الروضان  االداري���ة عائش���ة 
رفع كتاب اس���تعجال لديوان 
اخلدمة املدني���ة إلقرار مكافأة 
تشجيعية للكويتيني العاملني 
بالوزارة في غير وظائف الهيئة 

التعليمية.
وجاء في خطاب الروضان 

للديوان: إحلاقا لكتابنا املرسل 
اليكم رقم 2018 املؤرخ 2007/2/18 
بشأن إعادة النظر في مكافآت 
العاملني من غير وظائف الهيئة 
التعليمية، وباالشارة الى كتب 
وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية 
الوظيفي  التصني���ف  بش���أن 
للمجموعات الوظيفية، وتقديرا 
منا ملساهمة املوظفني الكويتيني 
العاملني باملدارس )غير وظائف 
الهيئة التعليمية( وديوان عام 
املناطق التعليمية وديوان عام 
العلمية  الوزارة في املنظومة 

التربوية.
لذا نقت���رح من���ح مكافأة 
الوظائف  تشجيعية لشاغلي 
املشار اليها حسب املجموعات 
الوظيفي���ة، ومتنح للموظفني 
الكويتي���ني العاملني بالوزارة 
)غير وظائف الهيئة التعليمية( 
غير املشمولني مبكافآت مرتبطة 
أو  التخصص  أو  العمل  بنوع 
املكافآت الت���ي تصرف بصفة 
شخصية مع جواز اجلمع مع 
التمثي���ل، وفقا للجداول  بدل 

املنشورة.

»التربية« طلبت استعجال الموافقة عليها لدعم العاملين في غير وظائف الهيئة التعليمية

وزيرة التربية قالت إنها لم تناقش الموضوع مع تماضر السديراوي كما نشر

»المزايا« تنظم حفاًل لجمع التبرعات لدعم أطفال »سنسز سنتر« لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة

عائشة الروضانمتاضر السديراويموضي احلمود

منى اللوغاني

فهد الغيص دعيج الدعيج

م.محمد الصايغ

عدد من موظفي املزايا املشاركني في دعم ذوي االحتياجات اخلاصة

األنشطة الترفيهية أدخلت الفرحة إلى قلوب األطفال في سنسز سنتر

هدايا من املزايا القابضة

السديراوي: تعديالت على االختيار الحر
مريم بندق

أعلنت مصادر تربوية أن وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي ترأست اجتماعا ملجلس 
مديري عموم املناط����ق التعليمية مت فيه 
حتديد آلية تقومي مقررات االختيار احلر، 
حيث اتفق على إبقاء الوضع كما هو عليه 
اآلن في الوثيقة لطلبة الصف الثاني عشر 

املتوقع تخرجهم. 
أما فيما يتعلق مبا ورد في الالئحة 2008 
فإنه يتم حتدي����د النهايات الكبرى بجميع 
املواد والنهايات الصغرى للمواد األساسية 
ويتم اإلبقاء على ما ورد بالالئحة بأن مواد 
االختيار احلر ليست مواد جناح ورسوب 

ولكنها تدخل في املعدل.

الحمود طلبت من العجيل االنتقال
إلى إدارة أخرى غير الموارد البشرية

مريم بندق
طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود من مدير ادارة املوارد البشرية 
راشد العجيل تقدمي طلب بالنقل الى ادارة اخرى 

في اي منطقة تعليمية.

وقالت املصادر ان اسبابا عديدة وراء قرار الوزيرة 
منها عدم التوافق بني العجيل والوكيلة املساعدة 
للشؤون االدارية عائشة الروضان ووكيلة الوزارة 
متاضر الس���ديراوي اضافة الى سبب آخر يتعلق 

بتحفظ ديوان اخلدمة املدنية على العجيل.

»التربية«: خطة متكاملة لتقييم »الثانوي الموحد«

»التربية« بدأت إعداد المواد العلمية 
للقنوات الفضائية التعليمية

اجتماع مطول بين الحمود والمكتب الفني

مريم بندق
ضمت وكيل����ة وزارة التربية 
متاضر السديراوي اعضاء جددا الى 
فريق عمل اعداد املادة العلمية ملادة 
االجتماعيات للقنوات الفض�����ائية 
التعليمي����ة وهم: املوج����ه العام 

لالجتماعيات عبدالعزيز العصفور، 
م��وجه أول � التعليم اخلاص علي 
ملك، م���وجه فني � التعليم اخلاص 
خلود املطيري، موجه فني � منطقة 
األح����مدي احمد حسن، موجه فني 

� منطقة العاصمة ناصر محمد.

التربية  اس���تقبلت وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم���ود امس وكي���ل الوزارة 

باالنابة الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوي���ة م.محم���د الصاي���غ 
والوكيلة املساعدة للتعليم العام 

اللوغاني واعضاء املكتب  منى 
الفن���ي مبكتبها بالتربية حيث 

عقدت معهم اجتماعا مطوال.

 مريم بندق
اكدت وزارة التربية ان قطاع البحوث التربوية واملناهج اعد خطة 
متكامل����ة تنفذ في العام الدراس����ي احلالي لتقيي����م مخرجات النظام 
الثانوي املوحد استجابة ملا طرحته اللجنة التعليمية البرملانية حول 
املالحظ����ات الواردة الى الوزارة. وافادت ال����وزارة بأن اخلطة تراعي 
النقاط التالية: � مضي 3 س����نوات على ب����دء تطبيق النظام الثانوي 
املوحد )بداية املرحلة � الصف العاش����ر(، حيث مت تخريج اول دفعة 

مع نهاية العام الدراسي املاضي 2008 � 2009.
� يتم متابعة وتقييم النظام على مدى السنوات الثالث املاضية على 
ضوء التقارير التربوية امليدانية، حيث مت اتخاذ اجراءات اسفرت عن 
اصدار الوثيقة املعدلة 2008 للنظام املوحد كبديل عن وثيقة 2006.

� ضمانا لواقعية تقومي مخرجات النظام املوحد من االفضل متابعة 
تقييم مخرجات 3 دفعات متتالية مبتابعة مسيرتهم اجلامعية بالتعاون 

مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ردًا على طرح اللجنة التعليمية البرلمانية وبناء على التقارير الميدانية

تكليف الغيص بأعمال الدعيج

نظرا لقيام دعيج الدعيج � الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 
� بإجازة دورية اعتبارا من 2010/2/7 الى 2010/2/11.

قررت الوكيلة السديراوي تكليف فهد الغيص � الوكيل املساعد 
للتعليم اخلاص اضافة الى عمله بالقيام بأعمال الوكيل املساعد 
لالنشطة الطالبية اعتبارا من يوم االحد املوافق 2010/2/7 وحلني 

عودته الى العمل.

مسيرة وطنية 
بـ »األحمدي«

احتفااًل باألعياد 
الوطنية

عقود الوجبات 
الغذائية لالبتدائي 

لم توقع

ادارة  أعلن���ت مدي���رة 
االنشطة التربوية باالنابة 
مبنطقة االحمدي التعليمية 
عائش���ة البحر ان املنطقة 
ستقيم احتفاالتها بالعيد 
التحرير،  الوطني وعي���د 
وذل���ك من خالل مس���يرة 
وطنية ومهرجان مصاحب 
لها، وذلك يوم اخلميس 18 

مارس التاسعة صباحا.

مريم بندق
علم���ت »األنب���اء« من 
مصادر ان وزارة التربية لم 
توقع حتى اآلن على عقود 
الوجبات الغذائية للمرحلة 
ان  الى  االبتدائية، مشيرة 
املناقص���ة اخلاصة بها ما 
زالت في ط���ور االجراءات 

االعتيادية.

مجموعة الوظائف العامة:
المجموعة / الدرجة

المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار( وظائف عامة

155أ
145ب

135االولى
125الثانية
115الثالثة
105الرابعة

95اخلامسة
85السادسة
75السابعة
65الثامنة

مجموعة الوظائف الفنية المساعدة:
المجموعة / الدرجة 
المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار(وظائف فنية مساعدة

70األولى
65الثانية
65الثالثة
55الرابعة

50اخلامسة
45السادسة

مجموعة الوظائف المعاونة:
المجموعة / الدرجة 

المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار(وظائف معاونة

55األولى
50الثانية
45الثالثة

وبناء على ما س���بق عرضه وحرصا على تقليص التفاوت بني 
الفئات املش���ار اليها بكتابنا والوظائف املمنوح لها مزايا مالية بناء 
على قرارات صادرة من مجلس اخلدمة املدنية فاننا نأمل عرض األمر 
على مجلس اخلدمة املدني���ة للنظر بدعم طلبنا باملوافقة مع تأكيد 
ما ورد بكتابنا رقم 2018 بتاريخ 2007/2/18 بش���أن اعادة النظر في 
تعديل املكافأة التشجيعية للموظفني الكويتيني الشاغلني لوظائف 
اخلدمات التربوية واملوظفني الش���اغلني للوظائف املرتبطة مبهنة 

التعليم بوزارة التربية على النحو الذي ورد بكتابنا املشار اليه.


