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»األنباء« تنشر الزيادات المالية الجديدة
مريم بندق للعاملين في مراكز الكبار ومحو األمية

كشفت وكيلة القطاع اإلداري 
بوزارة التربية عائشة الروضان 
عن ان تعيني املعلمني الكويتيني 
ممتد حت���ى 26 أبري���ل املقبل 

فقط.
وقالت الوكيلة الروضان في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان هذا التاريخ يشمل خريجي 
الكليات التربوية الذين يعينون 
مباش���رة وخريج���ي الكليات 
غير التربوية الذين يخضعون 
للمقابالت آملة من اجلميع سرعة 
االنتهاء من االجراءات املطلوبة 

للتعيني قبل هذا التاريخ ليتم تسليمهم العمل في املدارس اعتبارا 
من العام الدراسي احلالي 2010/2009 حتى ال تضطر الوزارة الى 

تأجيل تعيينهم الى بداية العام الدراسي اجلديد 2011/2010.
على صعيد متصل أفادت الروضان بأن الوزارة بدأت استقبال 
طلبات تعيني االخصائيني واالخصائيات االجتماعيني اجلدد الذين 
ليس لديهم خبرة تنفيذا لقرار مجلس الوكالء مشترطة في الوقت 

نفسه شرط التقدير اجليد.
وردا على س���ؤال حول توقيت تعيني املعلم���ني الوافدين من 
الناجحني في املقابالت احمللية والذين يعملون في مدارس خاصة 
حالي���ا أجابت وكيلة القطاع االداري: س���يتم التعيني اعتبارا من 
بداية العام الدراسي اجلديد 2011/2010، موضحة ان هذه اخلطوة 
تأتي حرصا من الوزارة على استقرار العمل في املدارس اخلاصة، 
مشيرة ايضا الى ان مديري هذه املدارس ال يعطون اي معلم اآلن 

اخالء طرف حتى الذين يحملون موافقة اصحاب املدارس.
ه���ذا وحصلت »األنباء« على كت���اب مرفوع من وكيل التعليم 
اخلاص فهد الغي���ص لوكيلة القطاع االداري عائش���ة الروضان 
بخصوص تعاق���د الوزارة مع معلمي ومعلم���ات بعض املدارس 
اخلاصة جاء فيه: باالش���ارة الى املوضوع عاليه، وإلى التعاقدات 
التي متت من قبل الوزارة مع بعض العاملني باملدارس اخلاصة من 
الهيئة التعليمية والتي متت مبوافقة اصحاب تلك املدارس وذلك 

من بداية العام الدراسي اجلديد 2011/2010.
ونظ���را لقيام املختصني بالوزارة في الفترة احلالية باالتصال 
هاتفيا ببعض من هؤالء املعلمني وحثهم على ترك مدارسهم اخلاصة 

واحلضور لتسلم العمل مبدارس التعليم العام.
فإنه ال يخفى عليكم انه في حالة ترك أي منهم مدرس���ته قبل 
نهاية العام الدراسي فسينعكس ذلك بالسلب على طالب املدرسة 
خاصة انه لم يستكمل بقية املنهج الدراسي معهم فضال عن استحالة 
قيام املدرس���ة بتوفير البديل الستكمال العام الدراسي فضال عن 
مخالفة ذلك لعقد العمل املوحد املعتمد من الوزارة املبرم بني املعلم 
وصاحب املدرسة اخلاصة لنهاية 2010/8/31، كما ان موافقة اصحاب 
املدارس على التحاقهم بالتعليم العام تس���ري بعد استكمال بقية 

العام الدراسي مبدارسهم اخلاصة.
لذا وبناء على ما تقدم وحرصا على س���ير العملية التعليمية 
وانتظامها مبدارس التعليم اخلاص وعلى مصلحة ابنائنا الطالب 
الدارس���ني بتلك املدارس يرجى التكرم باملوافقة على تأجيل فترة 

تسليم العمل لهؤالء املعلمني لبداية العام الدراسي اجلديد.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
صرف مستحقات جلنة مقابالت 
الراغبني في  املعلمني واملعلمات 
النقل للتعليم الديني وتشمل 27 

مكلفا هم:
محمد الكندري
حمود بن ثاني

أنور العبدالغفور
عبدالوهاب بن رزق

حسني احلامت
خالد الفيلكاوي

عبدالرزاق احلبشي
هويدي العرادة

فوزية الفيلكاوي
عزيزة محمد حمادي

فاروق مخيمر
زياد دوامي

ممدوح الشيخ
سيد عبدالرحمن

ناصر عبدالرحمن
اميان صادفي
محمود سالم

حسني عبداهلل
بدر املشعان

خالد الفويرس
سعود العثمان
عذاراء العراك

عايشة الكندري
مرمي الضاحي
مشعل العنزي
منى الكندري

منال علي
واعتم����دت كذل����ك ص����رف 

املستحقات العضاء فريق العمل 
املشكل لوضع الضوابط والشروط 
الالزمة لنقل وحتويل تراخيص 
املدارس اخلاصة وخاطبت رئيس 
الدي����وان للموافقة على الصرف 

العضاء الفريق وهم:
املكافأة املقترحة االسم 

د.محمد الفيلي 1250 د.ك
د.عبداهلل احليان 1250 د.ك
1250 د.ك  د.عباس املجرن 
جمال فهد الشايع 1250 د.ك
د.محمد املسيليم 1250 د.ك

صالح أحمد حسن 1250 د.ك
سعاد نوري مشاري 1250 د.ك

ورفع���ت لرئي���س ديوان 
اخلدمة املدني���ة كتابا لصرف 
املالية للمكلفني  املس���تحقات 
بأعمال )السكرتارية( بلجنة 
املتابعة الفنية ملشروع تنمية 
املهارات الستخدام احلاسب اآللي 
ويشمل الصرف كال من: سارة 
العجمي، رباب حبيب  سعود 
رمضان عوض، حصة مطلق 
املطيري، جاس���م عبداحلميد 
املجبل، زين���ب أحمد عبداهلل 
األمير، عب���داهلل عبيد علمي 

جاسم.
واعتمدت كذلك قرارا وزاريا 
بتمديد عمل 3 اعضاء في جلنة 
العربية السورية  اجلمهورية 
وهم: يوسف عبداهلل العنزي، 
مش���اري فالح احلربي، فالح 

ضاحي العجاجي.
الكوي���ت جميع  تتحم���ل 

مصاريف السفر واإلقامة.

نفت أن الوزارة تحث معلمي »الخاص« على ترك العمل

الروضان لـ »األنباء«: تعيين المعلمين 
الكويتيين يغلق 26 أبريل المقبل

الحمود اعتمدت صرف مكافآت 
عائشة الروضانبعض اللجان وفرق العمل

اعتمدتها وزيرة التربية ورفعتها إلى رئيس »الخدمة المدنية« للموافقة على الصرف

مريم بندق
اعتم���دت وزي���رة التربية 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود زيادة املكافآت 
املالية للعاملني في مراكز تعليم  
الكبار ومحو األمية للمرحلتني 

املتوسطة والثانوية.
الزيادة املوجهني  ش���ملت 
الفني���ني واإلداريني ومديري 
املراكز واملوظف���ني اإلداريني 
بنس���بة زيادة بلغت 50% من 

املكافآت احلالية.
وجاء ف���ي خطاب الوزيرة 
الى رئيس  املرف���وع  احلمود 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن للموافقة على الصرف: 
باإلشارة الى املوضوع أعاله، 
املكافأة  ونظرا لتدني قيم���ة 
التي تصرف للموجهني الفنيني 
واإلداريني ومديري مراكز تعليم 
الكبار ومحو األمية واملوظفني 

اإلداريني.
ان���ه مت���ت زيادة  علم���ا 
مكافأة املكلفني بالعمل مبراكز 
تعليم الكب���ار مبوجب كتاب 
دي���وان اخلدم���ة املدنية رقم 
م.خ.م/2006/19/285 بتاريخ 
الزيادة  2006/3/28، وكان���ت 
بنس���بة 100% للمعلمني %50 
لباقي الوظائف العاملة في هذه 
املراكز رغ���م اجلهود املبذولة 
الفئات واملتمثلة في  من هذه 

اآلتي:
الفنية واإلدارية  � األعمال 
املطلوبة في مراكز تعليم الكبار 
ومحو األمية هي نفسها التي 
تطلب فنيا وإداريا في املدارس 

الصباحية سواء بسواء.
الفنيون في  � املوجه���ون 
األندية املس���ائية يحصلون 
على مكافأة شهرية قدرها 200 
دينار واألعباء امللقاة عليهم أقل 
من األعب���اء امللقاة على عاتق 
املوجهني الفنيني املكلفني مبراكز 

تعليم الكبار ومحو األمية.
� املوجهون الفنيون املكلفون 
املتعلم���ني  مبراك���ز رعاي���ة 

يحصلون على مكافأة قيمتها 
500 دينار، اي بواقع 250 دينارا 
شهريا رغم ان اعباء العمل اقل، 
وذل���ك ألن دور املوجه الفني 
فيها متابعة فقط دون وجود 

اختبارات.

وحرصا على حتقيق الرضا 
الوظيفي وتوفير االس���تقرار 
النفسي جلميع املكلفني بالعمل، 
لذا يرجى املوافقة على زيادة 
املكافأة الشهرية بنسبة %50 
للوظائ���ف املبين���ة باجلدول 

التي  املنشور أسوة بالزيادة 
مت منحه���ا للمعلمني مبراكز 

تعليم الكبار.
جداول بقيمة املكافآت املالية 
للعامل���ني في مراك���ز تعليم 

الكبار

بيان بالمكافآت الحالية والمطلوبة لفئات الموجهين الفنيين واإلداريين
نسبة الزيادةالمكافأة المطلوبةالمكافأة الحاليةالوظيفةم

50%175.500234.000موجه فني مادة دراسية1

50%157.500210.000موجه إداري مركز2

50%123.750165.000مشرف ثقافي3

50%123.750165.000موظف متابعة4

بيان بمكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية )المرحلة المتوسطة(
نسبة الزيادةالمكافأة المطلوبةالمكافأة الحاليةالوظيفةم
50%175.500210.000مدير مركز1
50%146.250195.000مدير مساعد2
50%101.250135.000سكرتير3
50%94.500126.000محضر علوم4
50%78.500104.750أمني مخزن5
50%67.50090.000مراسل6

بيان بمكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية )المرحلة الثانوية(
نسبة الزيادةالمكافأة المطلوبةالمكافأة الحاليةالوظيفةم
50%175.500234.000مدير مركز1

50%157.500210.000مدير مساعد2

50%112.500150.000سكرتير + طباع3

50%101.250135.000محضر علوم4

50%78.500105.000أمني مخزن5

50%67.50090.000مراسل6

»التربية« تفتتح 30 ناديًا مسائيًا 
في المناطق التعليمية الست

أعلن وكيل وزارة التربية املساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج عن 
افتتاح 30 ناديا مس��ائيا موزعة باملناطق التعليمية الست ومن ضمنها ناد 
للتربية اخلاصة بنني وآخر للبنات باالضافة الى ناد للروبوت. وقال الدعيج 
في تصريح صحافي امس ان افتتاح األندية املس��ائية يأتي تطبيقا لرغبة 
صاحب الس��مو األمير في شغل أوقات فراغ الشباب مبا هو مفيد وإميانا 
بالدور التربوي ف��ي بناء أجيال صاحلة متحصنة ضد أي خطر يواجهها. 
وأكد الدعيج جناح التجارب في األعوام الس��ابقة في استثمار أوقات فراغ 
الطلبة واكتش��اف مواهبهم وقدراتهم في جميع املجاالت من خالل األندية 
املدرسية املسائية، الفتا الى ان األندية حتتوي على أنشطة تربوية ولقاءات 
اجتماعية تعود على الطالب باملنفعة وتسهم في تنشئة جيل شبابي واع يقي 

نفسه من خطر االنحراف ويؤهل نفسه ملستقبل العلم واملعرفة.

جمـعـيــة الـقـريــن التعـاونيـة

بيان تو�ضيحي

من اأع�ضاء جمل�س اإدارة جمعية القرين التعاونية
لل�ضادة امل�ضاهمني باجلمعية مبناطق العدان - الق�ضور - القرين - مبارك الكبري

نظراً ملا اأثري اأخرياً من اأحداث �سابها كثري من التع�سف من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل لذلك لزم الأمر لتو�سيح كل الأحداث جلميع امل�ساهمني 

الذين اأولو ثقتهم يف جمل�س الإدارة املنتخب من قبلهم بتاريخ 2010/3/14 بطلب من وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل ب�سرورة ح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساء مببنى الإدارة ومن ثم ح�سرت جلنة من وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل وقامت با�ستالم اختام اجلمعية وعمل حم�سر ت�سليم عهدة 

جمل�س الإدارة وبال�ستف�سار عن �سبب ذلك مت ت�سليمنا القرارات الوزارية الآتية:

التعاونية وتق�سيم جمعية  اإىل جمعية العدان  ا�سم اجلمعية  2010/3/14 مفاده تعديل  2010/86 بتاريخ  قرار وزاري رقم  پ 

العدان اإىل جمعية العدان والق�سور وجمعية مبارك الكبري والقرين.

قرار وزاري رقم 2010/87 بتاريخ 2010/3/14 باإ�سهار جمعية مبارك الكبري والقرين. پ 

قرار وزاري رقم 2010/88 بتاريخ 2010/3/14 بتعيني مدير موؤقت جلمعية مبارك الكبري والقرين ملدة عام. پ 

قرار وزاري رقم 2010/89 بتاريخ 2010/3/14 بتعيني مدير موؤقت جلمعية العدان والق�سور ملدة عام. پ 

ومل ي�سر اأي من القرارات ال�سابقة ذكرها اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل.

وعلى ذلك مت رف�س جمل�س الإدارة ت�سليم ما لديهم من عهد دون اأن يكون هناك قرار بذلك وكانت حجتهم اأن ع�سوية جمل�س الإدارة احلايل قد �سقطت بقوة 

القانون نظراً لتق�سيم اجلمعية ونحن اإدارة منتخبة من قبل اجلمعية العمومية ل نود هنا اأن ن�سري اإىل الكثري من الأخطاء القانونية التي �سابت تلك القرارات 

ولكن لزم علينا التو�سيح باأننا كمجل�س اإدارة منتخب ل نقف يف وجه ال�سالح العام و�سالح امل�ساهمني باجلمعية ولي�س لنا اعرتا�س على تق�سيم جمعية القرين 

التعاونية من خالل القنوات ال�سرعية واأ�سوة مبا مت مع اجلمعيات التي �سبق تق�سيمها واآخرهم جمعية الفنطا�س واأبو حليفة وحيث اأنه بتق�سيم جمعية القرين 

اإىل جمعية العدان والق�سور وجمعية مبارك الكبري والقرين وطبقًا لقانون التعاون رقم )24( ل�سنة 79 يف املادة )11( التي تفيد اأن جمل�س اإدارة اجلمعية يتكون 

من عدد يحدده النظام الأ�سا�سي بحيث ل يقل عن �ستة اأع�ساء ول يزيد عن ت�سعة اأع�ساء فعلى ذلك يكون املجل�س احلايل هو املمثل ال�سرعي جلمعية العدان 

والق�سور لتواجد عدد �ستة اأع�ساء بطاقتهم املدنية على الق�سور وهم كل من:

وبالن�سبة اإىل باقي الأع�ساء الذين يقطنون مبناطق القرين ومبارك الكبري وهم كالآتي:

1 - را�سد مداد �سعد العازمي      )القرين(                     2 - حممد را�سد حمود البحريي      )مبارك الكبري(                     3 - م�سلم علي عايد العازمي    )مبارك الكبري(

ت�سقط ع�سويتهم يف جمعية العدان والق�سور اإل اأن ما جاء باإحدى ال�سحف املحلية منافـي للحقيقة ولقانون التعاون رقم 24 / ل�سنة 79.

لذا وجب علينا تو�سيح الأمر للم�ساهمني واإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة

العنوان        ا�سم الع�سو    

الق�سور 1 - عي�سى اإبراهيم اأحمد الفيلكاوي  

الق�سور 2 - نا�سر حممد نا�سر العازمي   

العنوان        ا�سم الع�سو    

الق�سور 3 - �ساير حممد متعب العازمي   

الق�سور 4 - في�سل عو�س عيد زومان   

العنوان        ا�سم الع�سو    

الق�سور 5 - حممد علي عبداهلل العازمي  

الق�سور 6 - اأنور مبارك �سعود العازمي   

جمل�س الإدارة


