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»التربية« تضيع مبادرة مجانية لحصول الطلبة على الرخصة الدولية في الحاسوب
مريم بندق

أضاعت وزارة التربية فرصة كبيرة لالس����تفادة 
من مبادرة ممولة من القطاعني العام واخلاص قدمتها 
مؤسسة الرخصة الدولية لشهادة احلاسب اآللي ملجلس 
التعاون اخلليجي لتطوير كفاءة استخدام الكمبيوتر 
لدى الطلبة في سن مبكرة بسبب عدم الرد وجتاهل 
األمر.وقالت مصادر تربوية مسؤولة ل� »األنباء« ان 
املؤسسة قدمت املبادرة لوزارة التربية بهدف التمهيد 
حلصول الطلبة على ش����هادة الرخصة الدولية في 
احلاسب اآللي. واستطردت ان املؤسسة خاطبت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في 11 
مارس املاضي بكتاب حتت عنوان »املخيمات الصيفية 
لشهادة الرخصة الدولية ممولة من القطاعني العام 

واخلاص«، والذي يهدف الى اقتراح تطبيق مخيمات 
صيفية على شهادة الرخصة الدولية لطلبة املدارس 
في الكويت هذا العام بغرض حصولهم على شهادة 
الرخصة الدولية، ثم اضطرت املؤسسة إلى مخاطبة 
الوزي����رة مجددا في 31 مايو املاضي بكتاب جاء فيه: 
اسمحوا لنا بإعالمكم انه لعدم حصولنا على رد من 
قبلكم على هذه املبادرة حتى تاريخ هذه الرس����الة 
فإنه سيتعذر تنفيذ املشروع املقترح في صيف عام 
2010 في الكويت، آملني ان نتمكن من تنفيذ مشاريع 
اخرى بالتعاون معكم في السنوات الالحقة مبا يدعم 
جهودكم املقبلة لتطوير كفاءة استخدام الكمبيوتر لدى 
الطلبة في سن مبكرة، وذلك بهدف اعدادهم الستخدام 

التكنولوجيا الرقمية كأداة للتعليم املستدام.

قدمتها المؤسسة المختصة بمجلس التعاون الخليجي للوزيرة الحمود ولم ترد عليها

»األنباء« تنشر ضوابط وآلية صرف »الممتازة« للعام 2011/2010
مريم بندق

وضعت وزارة التربية مبدئيا ضوابط وآلية 
صرف األعمال املمت����ازة للعاملني في ديوان 
عام الوزارة واملناط����ق التعليمية واملدارس 
للعام الدراسي اجلديد 2011/2010 على أن تتم 
مناقشتها في مجلس الوزراء العتمادها بشكل 

نهائي. وتشمل الضوابط وآلية الصرف:
أوال: حتديد ضوابط وآلية العمل لصرف 

األعمال املمتازة على النحو اآلتي:
أ � ضوابط اس�تحقاق املكاف�أة: 1� أال تقل اخلبرة 
عن خمس سنوات فعلية ويتم احتسابها من 
9/1 للعاملني باملدارس، ومن 1/1 للعاملني في 
ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية. 2� أن 
يكون معدل تقرير آخر سنتني 94 فأكثر وفي 

حال وجود كس����ر يجبر لصالح املوظف. 3� عدم وجود عقوبة 
وقعت على املرشح في آخر سنتني. 4� أال تتجاوز أيام االنقطاع 
عن العمل متواصلة أو متقطعة سواء كانت مرضية أم ألسباب 
أخرى 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملني في املدارس 
أو ف����ي كل عام ميالدي للعاملني بديوان عام الوزارة أو املناطق 

التعليمية. 5� ال حتتسب اإلجازات التالية من أيام الغياب:

)الوضع � العدة � التعزية لألقارب من الدرجة 
األولى � اإلجازة الدورية � إجازة احلج( للعاملني 
بديوان ع����ام الوزارة واملناطق التعليمية. 6� 
أن يك����ون املوظف على رأس عمله في اجلهة 
التي مت ترش����يحه بها ملدة ال تقل عن سنتني 

قبل الترشيح.
ب � ضوابط أخ�رى: 1� يرشح املتقاعد في حال 
انطباق الش����روط عليه قبل التقاعد. 2� عند 
احتساب سنوات اخلبرة يعامل من يعاد تعيينهم 
او التعاقد معهم كاملوظفني اجلدد. 3� احملالون 
على الش����ؤون القانونية يبت بأحقيتهم في 
األعم����ال املمتازة فور االنته����اء من التحقيق 

ومعرفة النتيجة.
ج � اإلجراءات العامة: 1� يرشح جميع العاملني من 
الكويتيني وغير الكويتيني لألعمال املمتازة، مبا في ذلك العاملون 
باملدارس او ديوان الوزارة واملناطق التعليمية. 2� تقوم اإلدارة 
املالية بحفظ مبالغ في حساب األمانات ملدة شهرين للتظلمات، 

وملدة 6 أشهر للمحالني على التحقيق.
ثانيا: على وكي����ل وزارة التربية إصدار الق����رارات املنظمة 

والالزمة لهذا الشأن.

يناقشها مجلس الوكالء العتمادها بشكل نهائي 

مريم بندق
متاض��ر  التربي��ة  وزارة  وكيل��ة  أص��درت 
الس��ديراوي تعليمات الى القطاع االداري بحصر 
فرق العمل املشكلة اآلن في جميع قطاعات الوزارة 
واملناط��ق التعليمية متهيدا العادة دراس��تها في 
ضوء االهداف املناطة بها ومن ثم اصدار ما يلزم 
من قرارات في ضوء التعميم املرس��ل من رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن واملتضمن 

12 شرطا جديدا لتشكيل فرق العمل وهي:
1 � ان يك��ون املبل��غ اإلجمالي جلميع مكافآت 
فرق العمل التي تشكلها اجلهة سواء من موظفيها 
او م��ن غيرهم في ح��دود مبلغ 5000 دينار كحد 

أقصى شهريا � أي 60000 دينار سنويا فقط.
2 � أال يتجاوز عدد املشمولني بفرق العمل عن 

5 أشخاص كحد أقصى.
3 � أال تزيد املكافأة السنوية للشخص الواحد 
ع��ن ثالثمائ��ة دينار ش��هريا كح��د أقصى دون 

االخالل بالبند 1 من هذه الضوابط.
4 � أن تتناس��ب املكافأة الش��هرية مع العمل 
الذي يؤديه املش��ارك بالفريق وتكون فئة املكافأة 
تنازليا حس��ب املش��اركة )رئيس فريق � أعضاء 

مستشارون � أعضاء باحثون � إداري(.
5 � أال تزيد مدة عمل الفريق عن شهرين.

6 � أن يتم صدور قرار تش��كيل الفريق بعلم 
الوزير املختص.

7 � أال تكون مهام الفريق من صلب اختصاصات 
إحدى اإلدارات أو القطاعات � في اجلهة � أي يجب 
أال تشكل فرق العمل لتأدية أعمال أو مهام يفترض 
أن تك��ون م��ن اختصاص��ات إدارات قائم��ة فيها 

موظفون يتقاضون رواتب لتأدية هذه األعمال.
8 � أن تك��ون أعمال الفريق ف��ي غير أوقات 

العمل الرسمي.
9 � أال يتقاض��ى املش��اركون ب��دل حضور 

جلسات أو بدل عن ذات العمل في ذات الفترة.
10 � أن يب��دأ تطبيق هذا النظ��ام اعتبارا من 

تاريخ صدوره.
11 � أن يكون تش��كيل ه��ذه الفرق في حدود 
االعتماد املالي مبيزاني��ة كل جهة ببند املكافآت � 

نوع أعمال أخرى.
12 �  تنته��ي فت��رة عمل كل فري��ق من الفرق 
املش��كلة حاليا فورا من تاريخ ص��دور هذا القرار، 
بحيث يبدأ العمل بهذا النظام اجلديد ويطبق عليها.

السديراوي: حصر وإعادة دراسة »فرق العمل« ب� »التربية«
في ضوء قرار رئيس الديوان الذي حدد 12 شرطا جديدا منها أال تتجاوز الميزانية 5 آالف دينار شهريًا

متاضر السديراوي

د.موضي احلمود

محمد الكندري

الكندري: مشروع لبيع إنتاج طلبة 
االحتياجات الخاصة لالعتماد على النفس

وفد طالبي إلى أوكرانيا للمشاركة في احتفال لألطفال
مريم بندق

اعتمد وكيل الوزارة املساعد لقطاع االنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج وفد الطالب املشاركني 
في املؤمتر العاملي التاسع الحتفال االطفال الذي 
يقام خالل الفترة من 20 يوليو اجلاري وحتى 5 
أغسطس املقبل ويأتي القرار استنادا الى كتاب 
اللجنة الوطنية الكويتي����ة للتربية والعلوم 

والثقافة رقم )وت/وز/ط �2010/612/1( بتاريخ 
8 مارس 2010 بخصوص الدعوة املوجهة من 
وزارة الشباب والرياضة في جمهورية اوكرانيا 

للمشاركة في املؤمتر املذكور. 
جاء في القرار، اوال: مشاركة وزارة التربية 
ف����ي امللتقى املذكور خالل الفترة من 19 يوليو 
الى 6 أغس����طس 2010 بوفد طالبي يتكون من 

الطلبة التالية أس����ماؤهم: عبداهلل رياح سعد 
شامان العتيبي، عبدالعزيز خليل الدوسري، 
عبدالوهاب احمد احلجي، حسني خالد علي اكبر 

وفيصل عواد حمود هديب. 
ثانيا: س����يتحمل منظم����و املؤمتر تكاليف 
االعاشة والسكن واجلوالت لألطفال املشاركني 

ومشرف واحد فقط.

مريم بندق
رفع الوكيل املساعد للتعليم النوعي محمد الكندري مذكرة 
للوكيلة متاضر السديراوي حول مشروع بيع األعمال الفنية 
واملش���غوالت اليدوية لطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة وأكد 
الكن���دري أن املش���روع يأتي من منطلق احل���رص على الدعم 

املعنوي ألبنائنا الطلبة.
وأضاف: يتبلور في ذهننا مشروع بيع األعمال واللوحات 
الفنية واملش���غ�����والت اليدوية والتي هي م���ن انتاج ابنائنا 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة، ويهدف هذا املش���روع والذي 
سيكون ريعه عائدا على الطلبة لإلحساس بقيمة ما ينتجونه 
ومس���اهمتهم في شراء بعض مس���تلزمات ومواد االنتاج مما 
سيترك اثرا بالغ االهمية في نفوس ابنائنا الطلبة من االحساس 
باملس���ؤولية واالعتماد على النفس علما انه س���تكون اجلهة 
املسؤولة واملشرفة على عمليات البيع والشراء من اختصاص 

الصندوق املالي لإلدارة.

الحمود تستأنف عملها
11 أغسطس المقبل

200 ألف دينار سلفًا 
للمعلمين الوافدين

مريم بندق
التربية  تس���تأنف وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود دوامها في احلادي عشر من 
اغسطس املقبل، وذلك بعد االجازة 
الدورية الت���ي بدأتها في الثالث 

عشر من يوليو اجلاري.

التربي���ة  خصص���ت وزارة 
ميزانية 200 ألف دينار تصرف 
كسلف للمعلمني الوافدين بواقع 

170 دينارا لكل معلم ومعلمة.

الفريح: ضرورة تحسين أوضاع أمناء المكتبات
ومطالبة الديوان باالستعانة بغير الكويتيين

»التربية«: هدم سكن ضيافة الدسمة
مريم بندق

أبلغ مدي���ر ادارة اخلدم���ات العامة وليد الغي���ث مدير عام 
منطق���ة العاصمة التعليمية باملوافقة على هدم س���كن ضيافة 

الدسم�����ة.
وقال الغيث في كتابه ملدير العاصمة: باالشارة الى اقتراحكم 
بهدم املبنى وبناء آخر حديث حسب متطلبات احلاجة وتوسعة 

مواقف السيارات ملدرسات مدرسة آمنة االبتدائية بنات.

نفيدكم بأنه ال مانع لدينا من اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن 
املقترح بهدم املبنى، على ان يتم التنس���يق مع ادارة اخلدمات 
العامة � قسم االسكان عند تصميم مخطط للمبنى، علما أن املبنى 

سيستغل كضيافة رئيسية للوزارة.
أما بخصوص توس���عة مواقف السيارات، فبإمكان املدرسة 
استغالل املواقف خالل العام الدراسي، حيث ان االدارة تستغل 

املبنى بالفترة الصيفية فقط.

مريم بندق
أعد وكيل وزارة التربية املساعد للتنمية التربوية 
ب����در الفريح مذكرة للعرض عل����ى مجلس الوزراء 
ردا على مطالبة نقاب����ة العاملني في وزارة التربية 
باعادة دراسة القرار رقم 2007/625 اخلاص بإيقاف 
أمن����اء وأمينات املكتبات من النقل الى جهات خارج 
الوزارة. وقال الفريح: انطالقا من حرص الوزارة على 
مصلحة العمل دون اإلخالل بحقوق العاملني فيها، 
ورغبة في التماس احللول التي حتقق هذه املعادلة 
في كل ما تتخذه من قرارات كانت الدراس����ة املتأنية 
للكت����اب املقدم الى الوزيرة من رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني في وزارة التربية بش����أن وقف النقل 
لهذه الفئة والذي تضمن عددا من االسباب تستوجب 
حسب رأي النقابة اعادة النظر والدراسة. ونورد فيما 

يلي التوضيحات التالية لهذه االسباب:
أوال: القرار ال يعد مخالفا لنص القوانني املنظمة للعالقة الوظيفية 
بني جهة االدارة واملوظفني التابعني لها في شأن حرية املوظف في التنقل 
واختي����ار اجلهة االدارية التي يرى فيه����ا مصاحله اخلاصة الوظيفية 
والعادية، حيث ان مصلحة العمل هي االساس الذي ينبغى أال يغفل في 
هذا الش����أن، وليس من املقبول ان تسمح جهة العمل بالنقل للموظفني 
التابعني لها وهي تعاني من عجز هذه الوظيفة من العاملني الكويتيني 
باالضافة الى رفض ديوان اخلدمة املدنية منح الوزارة درجات لتعيني 

غير الكويتيني في هذه الوظيفة.

ثانيا: اشترط في النقل موافقة اجلهة املنقول منها 
املوظف للسبب السابق، وليس في ذلك أي مساس 
باحلقوق والواجبات املكفولة للموظف ومنها عدم 
اجباره على أداء عمل بعينه ألن العالقة املتوازنة بني 
املوظف وجهة العمل تستوجب النظر الى مصلحة 

الطرفني معا.
ثالثا: قرار ايقاف الندب أو ايقاف النقل ينطلق من 
حاجة العمل وليس من التعسف في اعطاء املوظف 

حقه.
رابعا: عدم حتديد تاريخ النتهاء العمل بهذا القرار ال 
يعني انه قرار أبدي، بل ان هذا القرار سيصبح ملغى 
حينما تزول أسبابه وهي العجز الناشئ عن قلة املعينني 
من الكويتيني في هذه الوظيفة أو بالسماح للوزارة 

بالتعاقد مع غير الكويتيني لشغل هذه الوظيفة.
خامسا: تأمل الوزارة في القريب أن تزول أسباب اصدار هذا القرار، 

وقد اتخذت العديد من اخلطوات في هذا الشأن أهمها:
1 - املطالبة بتحسني أوضاع هذه الفئة من املوظفني الشاغلني لهذه 

الوظيفة التي أصبحت طاردة.
2 - الكتابة الى ديوان اخلدمة املدنية بأهمية توفير الدرجات الالزمة 

لالستعانة بغير الكويتيني لشغل هذه الوظيفة.
وفي كلتا احلالتني السابقتني فإن الوزارة لن تتوانى في إلغاء القرار 
املشار اليه بإيقاف نقل أمناء وأمينات املكتبات جلهات خارج الوزارة. 

واألمر متروك ملجلس الوكالء إلبداء الرأي في هذا الشأن.

ردًا على مطالبة نقابة العاملين في »التربية« بإعادة دراسة قرار إيقاف نقلهم لخارج الوزارة

بدر الفريح

تشكيل لجان مقابالت »المكتبات« والموارد البشرية بالمناطق
مريم بندق

تواصل وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي اتخاذ إجراءات 
سد شواغر الوظائف االشرافية 
املركزية بديوان  ف���ي اإلدارات 

عام ال���وزارة وكذل���ك املناطق 
التعليمية.

ومن ضمن ه���ذه اإلجراءات 
الوكيلة إصدار  التي اتخذته���ا 
قراري تش���كيل جلنتني األولى 

ملقابلة املرشحني لوظيفة مدير 
املكتبات والثانية ملقابلة  إدارة 
املرش���حني لوظائ���ف مراقبي 
املوارد البش���رية ف���ي املناطق 

التعليمية.

ه���ذا، وعلم���ت »األنباء« ان 
السديراوي ستصدر قريبا القرار 
اخلاص بتشكيل جلنة مقابالت 
مراقب���ي ادارة التربية اخلاصة 

في املناطق التعليمية.

ستصدر قريبًا قرارات سد شواغر التربية الخاصة

لجنة فرعية 
الستكمال متطلبات 

العام الدراسي
مريم بندق

أعلن��ت الوكيل��ة متاض��ر 
الس��ديراوي ف��ي تصريحات 
للصحافي��ني تش��كيل جلن��ة 
منبثق��ة من اللجن��ة املركزية 
التي ترأسها الستعدادات العام 

الدراسي اجلديد.  
ان  السديراوي  وأوضحت 
اللجنة اجلديدة ترأستها وكيلة 
ال��وزارة املس��اعدة للتعلي��م 
الع��ام منى اللوغان��ي وتضم 
في عضويته��ا مديري عموم 
التعليمي��ة ومديري  املناط��ق 
اإلدارات املركزي��ة املختص��ة 
متطلب��ات  توفي��ر  ملواصل��ة 
التجهي��زات  م��ن  امل��دارس 
واألث��اث والكت��ب واملعلم��ني 
س��واء  االحتياجات  وجمي��ع 
واإلدارية  التعليمي��ة  للهيئات 

والفنية أو الطلبة.


