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مريم بندق
اعل����ن رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي ان وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود قدمت مبادرة ش����فهية 
تتضمن تش����كيل جلنة مشتركة 
بني الوزارة واجلمعية العادة دراسة 
قرار اطالة اليوم املدرسي على ان 
تقدم تقريرها في 15 نوفمبر املقبل 
وتعتزم الوزي����رة تنفيذ قرارات 

اللجنة.
وقال السهلي: من جانبي قدمت 
للوزيرة باس����م اجلمعية مبادرة 
اخرى بأن تس����تمر آلية النشاط 
من ضمن اليوم املدرس����ي مثلما 
كان معموال بها في الس����ابق دون 
اضافة ال� 25 دقيقة على ان ينفذ 
مقترح الوزيرة بتش����كيل اللجنة 
لدراسة ساعة النشاط باضافة ال� 
25 دقيقة وتقدم تصوراتها للعام 
الدراسي املقبل لتمكينها من الدراسة 

املستفيضة.
واكد السهلي انه حتى اللحظة 
لم تتراجع اجلمعية عن االعتصام 
املقرر غدا في العاشرة صباحا امام 
مبنى رقم 1 بوزارة التربية.وتطرق 
الس����هلي أثناء املؤمتر الصحافي 
ال����ذي عقده امس ال����ى اللقاء مع 
الوزيرة د.موضي احلمود موضحا 
انه رف����ض عرض املقترح إال بعد 
ان تتم مناقشته في مجلس إدارة 
جمعية املعلمني في االجتماع الذي 
سيعقد مساء اليوم )امس(، وردا 
على سؤال حول أسباب التصعيد 
املس����تمر من قبل اجلمعية، رغم 
وجود مبادرة من اللجنة التعليمية 

ووزارة التربية؟
الس���هلي: اجلمعية لم  أجاب 
تصعد األمر ولكن ما مت من قبل 
وزارة التربية هو ما دفعها التخاذ 
هذا املوقف والدعوة للتعبير عن 
التي تقول  التربوي  امليدان  رأي 
الوزارة انها أخ���ذت رأيه، وذلك 
من خالل وقفة تضامنية مهنية 
أمام مبنى رقم 1 بوزارة التربية 

االجتاه الى أعضاء اللجنة التعليمية 
ملناقشة اإلطالة التي تؤكد الوزارة 
انها طبقت بعد دراسة مستفيضة، 
وقد طلبنا الدراسة أكثر من مرة 
لعرضها في مجل����ة املعلم وعلى 
امليدان اال انه ال يأتينا اي ش����يء 
الى اآلن، وكل م����ا قيل ان الهدف 
تعزيز القيم، ولك����ن وجدنا انها 

طبقت بطريقة خاطئة متاما.
وأضاف: على الوزارة ان تتعامل 
مع اهل امليدان وال تأخذ كل قراراتها 
بشكل فردي وبعيد عن الدراسة.

وفي س����ؤال ح����ول تصريح 
مجموع����ة »معلمون ب����ال قيود« 
الوقفة، فهل  حول حتفظها حول 

هذا يعتبر انشقاقا بني املعلمني؟
انه ال يوجد  وأوضح السهلي 
انشقاق بني املعلمني بل ان املعلمني 
كلهم في جانب واحد وسيعبر عن 
ذلك من خالل الوقفة التضامنية 

املهنية.
وردا على سؤال حول تصريح 
الوزيرة بخصوص جمعيات النفع 
العام وموقفها من عملية اإلضراب 
واحملاسبة التي ميكن ان تقع على 

اجلمعية جراء هذا اإلضراب؟
واشار الى ان اجلمعية لن تقوم 
بعملية إضراب، لكن ستقوم بوقفة 
تضامنية مهنية خاصة باملعلمني 

يقدم����ون م����ن خالله����ا مطالبهم 
ويعبرون فيها ع����ن رأي امليدان 
الترب����وي ب����كل صراحة وصدق 
وبكل مهنية، وفي القانون األساسي 
للجمعي����ة ال يوجد ما ميانع هذه 
اخلطوة التي تأتي في مسار الدفاع 
عن حقوق املعلم، لذلك لن تدعو 
دعوة عامة بل هي دعوة ألهل امليدان 

التربوي.
وعن موقف وزارة التربية من 
خروج املعلمني يوم الوقفة والعدد 

املتوقع حضوره؟
قال السهلي ان الوزارة تعرف 
مسبقا ان هناك قوانني ال تستطيع ان 
متنع املعلم من اخلروج واالستئذان 
وعن العدد املتوقع حضوره توقع 
من ألف الى ألف����ي معلم ومعلمة 

للتعبير عن آرائهم.
وحول ما ستتم مناقشته في 
إلغاء  اإلدارة هل س����يتم  مجلس 

الوقفة التضامنية.
رد رئيس اجلمعية سنناقش 
املقترح في مجلس اإلدارة التخاذ 
القرار املناسب وفي جميع األحوال 
س����ننتظر حلني وص����ول كتاب 
رسمي من الوزارة حتى نستطيع 
ان نتعامل مع مستندات رسمية 

وليس وعود فقط.
وبشأن إمكانيات قيادات وزارة 
التربية في اتخاذ قرارات تربوية 

تهم شريحة كبيرة.
أوضح رئيس جمعية املعلمني 
ان����ه يأمل ذلك، وحت����ى ما مت في 
التنس����يقية خرجنا منه  اللجنة 
ونحن متفائلون بالتأجيل حلني 
الدراسة ولكن نفاجأ بأن يتم تأجيل 
املوضوع لشهر نوفمبر وان وزارة 
التربية تظهر في برنامج »تو الليل« 
وتقول سيطبق في شهر نوفمبر، 
ولك����ن، وبكل أس����ف، يظهر بعد 
مجلس الوكالء انه سيتم تطبيقه 
يوم الثالثاء، وه����ذا التخبط من 
دون دراسة، فعلى وزارة التربية 
ان تنظر الى املوضوع نظرة شاملة 

وليس من جانب واحد.

يتم الرد علينا، الى جانب إطالق 
التصريحات املتناقضة من وزارة 
التي  الزيادة  التربية بخصوص 
الى تأجيل  كان آخرها االجت���اه 
تطبيق الزيادة لشهر نوفمبر املقبل 
وخروج الوزيرة لتصرح بذلك في 
الليل« ولكن نفاجأ  برنامج »تو 
جميعا بخ���روج مجلس الوكالء 
بتطبيق الزيادة اعتبارا من الثالثاء 
5 أكتوب���ر ولذلك كان البد من ان 
تس���تمع الوزارة الى رأي امليدان 
التربوي من خ���الل املضي قدما 
في عمل الوقفة التضامنية املهنية 

التي ستحدث غدا.
وأك����د رئي����س اجلمعية على 

قدم مبادرة أخرى لتشكيل لجنة مشتركة بعد تقديم مقترح رسمي ووقف زيادة الـ 25 دقيقة ويؤخذ بالتوصيات العام المقبل

السهلي لـ »األنباء«: الحمود طلبت مهلة حتى 15 نوفمبر 
المقبل إلعادة النظر في قرار إطالة اليوم المدرسي

عايض السهليد.موضي احلمود

بعد اجتماع مجلس اإلدارة مساء أمس لمناقشة مقترحي الحمود

»المعلمين«: الوقفة التضامنية غدًا
مريم بندق

جدد مجل���س إدارة جمعي���ة المعلمين في 
اجتماعه مس���اء امس التأكيد على إقامة الوقفة 
التضامنية المهني���ة للمعلمين المقررة صباح 

غد الثالث��اء.
وقالت مصادر تربوية مسؤولة بالجمعي��ة 
ل� »األنباء« ان المجلس ناقش مقترحي الوزيرة 
الحمود واكد انهم���ا ال يلبيان مطالب الجمعية 
والمعلمين في ايقاف االطالة البالغة 25 دقيقة، 

مش���يرة الى ان هذين المقترحي���ن كانا يجب 
دراستهما قبل التطبيق وليس بعده، واضافت 
المص���ادر ان هناك اجتماعا مع رئيس واعضاء 
اللجنة التعليمية العاشرة من صباح االربعاء 
المقبل على ان تجتمع اللجنة مع الوزيرة الحمود 
واركان الوزارة الخميس المقبل حول الموضوع 

نفسه.
وأكدت المصادر ان المجلس رأى ان مقترحي 

الحمود ال يلغيان اطالة ال� 25 دقيقة.

»وكالء التربية« يبحث الموضوع في جلسته اليوم إضافة إلى »االعتصام«

اتحاد المدارس الخاصة يطالب بزيادة الرسوم الدراسية 
50 ديناراً لتالميذ الخامس و60 لطلبة التاسع

أسماء المكلفات بالعمل في 9 أندية مسائية
مريم بندق

نش��رت »األنباء« امس أسماء املكلفني واملكلفات بالعمل في االندية 
املس��ائية اعتبارا من ام��س 10 اجلاري، والتي اعتمده��ا وكيل قطاع 
االنش��طة الطالبية دعيج الدعيج، وخلطأ غير مقصود سقطت أسماء 

بعض املكلفات في عدد من األندية، وفيما يلي هذه االسماء:

نادي منطقة الجهراء المدرسي 
المسائي )3(

مدرسة وارة المتوسطة ـ بنات

شمة غازي جوهر شهباز  ٭
اقبال علي محمد املهدي  ٭

عائشة دابس مليحان الرشيدي  ٭
من���ى مطلق زنيفر اجلويس���ري   ٭

العازمي
منيرة محمد هزاع املطيري  ٭

شيخة سرحان رحيل الضفيري  ٭
رشا عادل عبدالوهاب جاد  ٭
ابتسام نواف سراي الدين  ٭
ربدة سعود عايد العازمي  ٭

نادية عبداهلل مبارك الروشدي  ٭
فايزة بجاد مقحم احلربي  ٭

نهى سعيد محمود درويش  ٭
ملياء بسيوني محمود عبداهلل  ٭

نيرمني محمود كامل عبداحلميد  ٭
اماني السيد السيد الشافعي  ٭
هدى حلمي عبداهلل عثمان  ٭

نادية محمد علي احليان  ٭
عزة محمد سعيد محمود  ٭

هدى علي عبدالرحيم حسن  ٭
سلوى محمد عبداهلل الشطي  ٭

نادي حولي المدرسي المسائي )1(
مدرسة عاتكة بنت زيد - ب ـ بنات

وضحة ناصر مفرج الهاجري  ٭
فايزة بدر سالم الشطي  ٭

زهراء فيصل عبداهلل الشيرازي  ٭
امل عبداحلميد احمد القطان  ٭

حياة محمد علي احمد الفودري  ٭
شيخة عيد جزاء العازمي  ٭

منى علي عبداهلل الشحمان  ٭
زينب محمد علي محمد  ٭

وفيقة عبداحلميد تركي التركي  ٭
جيهان ناجي شاكر املتروك  ٭

غدير مكي محمد خلف  ٭
دعاء فاروق محمد احمد  ٭

عزيزة رمضان عامر محمد  ٭
نادية علي ناصر القطان  ٭
داليا نبيل محمد حسام  ٭
ماجدة اسماعيل ابراهيم  ٭

نبال جابر عبداملعطي فارس  ٭
نيفني رشاد عبداملطلب خلف  ٭

خيرية اسد علي العامري  ٭
ابتسام عبدالرسول حسني دشتي  ٭

مهجة محمد عرفة  ٭
جنالء محمود محمد دعدور  ٭

سميرة صالح سعيد الصالح  ٭

نادي حولي المدرسي المسائي )2(
مدرسة بيان الثانوية ـ بنات

سهام عبداهلل جنم جابر  ٭

حياة عيسى علي عيسى اجلمعة  ٭
سعاد عبدالعزيز متعب الربيعان  ٭

سحر مصطفى احمد حافظ  ٭
بدرية هاشم علي عبداهلل  ٭

سميرة انور علي محمد  ٭
فريدة سليمان غلوم حجي  ٭

بدرية مبارك عبدالهادي العجمي  ٭
رباب خلف حاجي ابراهيم  ٭

سعاد يعقوب يوسف صرخوه  ٭
جاسمية حاكم خميس محمد  ٭

اغ���راء احم���د عفيف���ي احم���د   ٭
السماليجي

بديعة مصطفى سيد علي  ٭
شيخة ذياب سعيد العالطي  ٭

غادة محيي فريد نصار  ٭
شريفة عبدالعزيز سعود الصقر  ٭

سحر حافظ علي علوان  ٭
روال محم���د عادل عب���د العظيم   ٭

خالف
هناء نادر سردار علي  ٭

حوراء ناصر عبدالنبي عبداهلل  ٭
زهرة يوسف علي كرم  ٭

نادية يعقوب يوسف صرخوه  ٭
امل حمد ابراهيم املزين  ٭

نادي العاصمة المدرسي المسائي )1(
مدرسة الفيحاء المتوسطة ـ بنات

جناة محم���د طاه���ر عبدالهادي   ٭
معرفي

هيام علي مراد الشطي  ٭
زينب حسني عباس الصفار  ٭

زينب علي محمود علي  ٭
دالل خليل علي القطان  ٭

فاطمة مرزوق زايد املطيري  ٭
منى محمد حسن الكندري  ٭

مها خليفة فهد علي الطبيخ  ٭
نضال عوض عبداهلل الهندال  ٭

حصة خليل احمد الناجم  ٭
حسيبة محمد حسني الغريب  ٭

ليلى محمد غلوم جعفر  ٭
عواطف حميد الرفيع الظفيري  ٭

ايناس الس���يد علي الش���رقاوي   ٭
اجلعيدي

خالدة عباس علي الشطي  ٭
منى عبدالرزاق حسنني سلمان  ٭

اميان يس محمد نورالدين  ٭
آمنة علي مرشد الشمري  ٭

وسمية خمخم سعيد الرويعي  ٭
انشراح يونس محمود يونس  ٭

هناء محمد غلوم البلوشي  ٭
ماجدة أحمد إبراهيم عبد املعطي  ٭

جواهر عبداهلل جريدي الرشيدي  ٭

نادي العاصمة المدرسي المسائي )2(
مدرسة صفية المتوسطة ـ بنات

منال ناصر تركي اخلميس  ٭

كافي���ة عبي���د س���لطان محم���د   ٭
السعيدي

جميلة سليمان محمد املطيري  ٭
رقية حسن علي عبداهلل  ٭

آمال احمد امام شافعي  ٭
تهاني سعود عبداهلل العتيبي  ٭

مها فضيل عوض الرشيدي  ٭
نورة خالد فرحان العنزي  ٭

سمر مروان رسالن ريحاوي  ٭
نسرين احمد سعيد ايوب  ٭

مجيدة مزيد ناصر الهرشاني  ٭
غدير عبداألمير جاسم القالف  ٭

نوال ناصر علي املطيري  ٭
هدية عبدالرحيم حسن الشهاوي  ٭

رشا محمد محمد شبل يونس  ٭
حنان محمود محمد عبدربه  ٭

وفاء محمد محمد شادي  ٭
مرمي حسني اقبازرك كاوياني  ٭

منى مرتضى ياسر اخلباز  ٭
آمال حسني حنفي محمود  ٭

امل بسيوني عبدالفتاح بسيوني  ٭
هند عايد فارس العنزي  ٭

نادي الفروانية المدرسي المسائي )1(
مدرسة المرقاب المتوسطة ـ بنات

اميرة علي حسني اخلالدي  ٭
فاطمة فهد مشوح الرشيدي  ٭

منى حميد محمد حسن  ٭
عيدة بداح طماح املطيري  ٭

عواطف سعد علوش العتيبي  ٭
عائشة سعد سليمان احلديب  ٭

حياة كامل ردن القحطاني  ٭
منيرة سالم خليفة الهناني  ٭

كرمية محمد محمد احمد  ٭
روفيدة صبري مصطفى درويش  ٭

شيخة سلطان فالح السبيعي  ٭
افراح عبدالصمد اسماعيل جمعة  ٭

بدرية مدرهم سعود العتيبي  ٭
انوار خالد عبدالوهاب العميري  ٭

امل عبداهلل محمد عبدالعزيز  ٭
جيهان محمد السيد ابراهيم  ٭
شهيرة ابراهيم محمد حبيب  ٭

منى احمد قاسم حسني  ٭
غدير حسني عسكر النكاس  ٭

رمي احمد سعد الشيتان  ٭
جيهان مصطفى ثابت احمد  ٭

منى سعود فريج الفريج  ٭

نادي الفروانية المدرسي المسائي )2(
مدرسة الرابية المتوسطة ـ بنات

مرمي حمد عبدالكرمي اخلميس  ٭
فاطمة عوض مسفر الرشيدي  ٭

منال سيار فرحان العنزي  ٭
مرمي عبدالصمد راشد  ٭

هياء بجاد حمود املطيري  ٭
سعيدة ساير جابر الظفيري  ٭

منى محمد إبراهيم األنصاري  ٭
هنادي ناجي سالم علي  ٭
منى منصور احمد مله  ٭

نورة مسفر سالم احليان  ٭
هند عبداهلل مال محمد  ٭
هبة محمد علي حسن  ٭

منى احمد مكرم حسن حليم  ٭
ابراهي���م  ع���ذاري عبدالعزي���ز   ٭

اجلليبي
جيهان سعد سعد مرعي  ٭

إميان كمال كامل محمد  ٭
إقبال ابراهيم مشعان العتيبي  ٭

أفراح طامي مطر املطيري  ٭
شيماء بدر جاسم البلوشي  ٭

دعاء محمد يوسف السعداوي  ٭
ندى صالح فرج محمد السعيد  ٭

نادي مبارك الكبير المدرسي المسائي )1(
مدرسة فاطمة الهاشمية - ث ـ بنات

مرمي خليل ابراهيم عبداهلل  ٭
حصة سالم عبداهلل القنيصي  ٭
نادية عبداهلل ابراهيم التميمي  ٭
عفت حسن محمود عبدالرحمن  ٭
اميان عنتر عبداحلافظ الصيفي  ٭

فاطمة علي عبداهلل احمد  ٭
غنيمة احمد سالم الهزاع  ٭

إميان عبدالرضا الصيرفي  ٭
رهام فاروق محمد عبدالغني  ٭

جيهان سمير محمد عمر  ٭
نهى حامد حسن محمد  ٭

أس���يل عبدالرحم���ن يعق���وب   ٭
اليوسف

هيفني انور الكردي  ٭
ذكريات فيصل فهد املنصور  ٭

نورة علي خليفة عباس  ٭
كوثر كمال حسني ابراهيم  ٭

إميان محمد صادق منيسي  ٭
إميان عبدالقادر عبدالفتاح  ٭

فخرية حسني عيسى صادق  ٭
وردة محمد تومان الشمري  ٭

حنان عبدالعزيز العنزي  ٭
نها احمد الصاوي السعدني  ٭

نور خضر حاجي علي  ٭

نادي مبارك الكبير المدرسي المسائي )2(

مدرسة ليلى الغفارية الثانوية ـ بنات

ماجدة حسني عيسى األستاذ  ٭
جنيبة فردان حسن عبداهلل  ٭

موضي بدر سالم السبع  ٭
أمل علي حسني آني  ٭

عفاف عبدالسالم محمد املصري  ٭
فاطمة سالم نصيب البلوشي  ٭

فردوس علي موسى علي  ٭
كفاية عبدالصمد راشد سالم  ٭

مها عبدالهادي مسعود الهمالن  ٭
سحر عبدالقوي شوره محمد  ٭

هيا محمد عبداهلل الشويع  ٭
ملياء محمد علي احللو  ٭

ياسمني سعود محمد الطراروه  ٭
أمل فاضل محمد الفضلي  ٭

عزة ابراهيم هالل عبدالفتاح  ٭
منى عباس علي محمد  ٭
منال فؤاد احمد خليل  ٭

حسنية رشاد عبدالعليم  ٭
رندة محمد ناصر العضيب  ٭
عبير مفرح مرحل العازمي  ٭
نورية محمد احمد املرزوق  ٭

فاطمة عبداهلل محمد الشرقاوي  ٭
إميان احمد جاسم  ٭

وتبقى كذلك رسوم الصف التاسع 
بحسب الرسوم املطبقة في املرحلة 
املتوسطة تنفيذا والتزاما بالسلم 

التعليمي.
وجاءت قناعة الوزارة استنادا 
الى كتاب مدير عام االدارة العامة 
الداحس  للتعليم اخلاص محمد 

الذي جاء فيه:
باالشارة الى موضوع احتساب 
رسوم الصف اخلامس من ضمن 
املرحلة املتوسطة واحتساب رسوم 
الصف التاس����ع من ضمن رسوم 
املرحلة الثانوية، بحسب طلب من 
االحتاد الكويتي الصحاب املدارس 

اخلاصة نفيدكم بالتالي:
اوال: صدر القرار الوزاري رقم 
الس����لم  )2003/76( والذي حدد 
التعليمي باعتبار املرحلة االبتدائية 
5 س����نوات واملرحلة املتوسطة 
4 س����نوات واملرحلة الثانوية 3 
سنوات من بداية العام الدراسي 

.2005/2004
التى نشرة  ثانيا: وباالشارة 
ت/ص180/2(  )و  رق����م  االدارة 
بتاريخ 2008/4/10 بشأن تطبيق 
الرس����وم الدراس����ية وفق القرار 
الوزاري رقم )2008/107( اخلاص 
بالرسوم العربية للعام الدراسي 
2009/2008 ومل����ا كانت املرحلة 
االبتدائية حس����ب القرار املذكور 
اعاله 5 سنوات لذا يجب على جميع 
اصحاب املدارس االهلية االلتزام 
مبا جاء بالقرار واحتساب رسوم 
الصف اخلامس من ضمن املرحلة 
االبتدائية وهذا ينطبق على رسوم 
الصف التاسع الذي يقع من ضمن 

املرحلة املتوسطة.
اجلدير بالذكر ان رسوم الطالب 
في املرحلة االبتدائية 300 دينار 
واملتوسط 350 دينارا والثانوي 
460 دينارا بحسب املدارس العربية 

اخلاصة.

ذلك نتيجة الرسوم احملصلة من 
الصفني اخلامس والتاسع.

واوض����ح الغري����ر ان الصف 
اخلام����س كان ضم����ن املرحل����ة 
املتوسطة وعندما اقر تعديل السلم 
التعليمي  )اعادة ترتيب الصفوف 
الدراسية( اصبح حاليا يحاسب 
في الرسوم الدراسية على اساس 
املرحلة االبتدائية ونفس الوضع 
التاسع، وهذا  بالنس����بة للصف 
ينعكس سلبا على اصحاب املدارس 

من ناحية الرسوم الدراسية.
وترى ال����وزارة � حتى اآلن � 
ابقاء رسوم الصف اخلامس طبقا 
للرسوم املعتمدة للمرحلة االبتدائية 

نظرا للضرر من اختالف املرحلة 
التعليمي����ة عن تطبيق الس����لم 
التعليمي، واعت����ذرمت عن تلبية 
الطلب بحجة عدم ارتباط السلم 
التعليمي بالزيادة في الرس����وم 
الدراس����ية وايضا ألنه وحسب 
القرار يتم اعادة النظر في الرسوم 
)الشرائح املقررة دوريا( وقد مت 
تعميم ردكم على اصحاب املدارس 
والذين كان لهم رأي آخر بأن نعاود 
اخطاركم وه����م يتمنون حتقيق 
مطلبهم بأن يت����وازى ومصلحة 
املدارس التي ميتلكونها خاصة مع 
الدراسية لتغطية  تدني الرسوم 
املصروفات واالعباء الناجتة عن 

مريم بندق
ترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود في 
التاسعة من صباح اليوم اجتماعا 

ملجلس وكالء التربية.
يتضم����ن ج����دول االعمال 4 
قضايا رئيسية هي: اعتماد قبول 
ابناء العاملني في التعليم العالي 
ومناقش����ة تقرير حول األراضي 
املخصصة إلنشاء مشاريع الوزارة 
والتقري����ر اخلتامي ألعمال جلنة 
دراس����ة مقترح االحتاد الكويتي 
امل����دارس اخلاص����ة  ألصح����اب 
الدراسية في  الرسوم  وموضوع 
املدارس العربية اخلاصة إضافة الى 
التصديق على محضر االجتماع رقم 

2010/10 وما يستجد من اعمال.
ونظرا الهمية موضوع الرسوم 
العربية  املدارس  الدراس����ية في 
اليوم بنشر  اخلاصة، فسنكتفي 
تفاصيل ه����ذا املوضوع. رئيس 
االحتاد الكويتي الصحاب املدارس 
اخلاصة واملعاه����د الثقافية عمر 
الغرير رفع الى الوزيرة مقترحا 
ان يتم احتساب الرسوم الدراسية 
املقررة على تالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي على اس����اس الرس����وم 
املطبقة في املرحلة املتوس����طة 
باعتب����ار ان الصف اخلامس كان 
من ضمن املرحلة املتوسطة قبل 
تعديل السلم التعليمي، وان يتم 
احتساب الرسوم الدراسية املقررة 
على طلبة الصف التاس����ع على 
اساس الرسوم الدراسية املطبقة 
ف����ي املرحلة الثانوي����ة، باعتبار 
ان الصف التاسع كان من ضمن 
املرحلة الثانوية قبل تعديل السلم 

التعليمي.
وقال الغرير في كتابه للوزيرة 
اعادة  س����يتم مخاطبتكم بطلب 
النظر في القرار اخلاص بالرسوم 
الدراسية للصفني اخلامس والتاسع 

عمر الغريرفهد الغيص

غدا الساعة 10 صباحا ملدة ساعة، 
مش���يرا الى ان اجلمعية اجتهت 
بأس���لوبها املوضوع���ي الى كل 
اجلهات وقدمت املبررات املقنعة 
بعدم احلاجة الى زيادة 25 دقيقة 
والبدائ���ل املقترح���ة الى وزيرة 
التربية ووكيل���ة وزارة التربية 
والوكالء املس���اعدين واجتمعت 
مع اللجنة التنس���يقية بالوزارة 
وتوجهن���ا الى مجل���س الوزراء 
وطالبنا بتأجي���ل املوضوع ملدة 
عام كامل حلني االنتهاء من دراسة 
املوضوع، ومع األسف كلما فتحنا 
الباب للحوار التربوي املهني قفل 
أمام اجلمعية من قبل الوزارة وال 

الروضان لـ »األنباء«: احتساب استحقاق الرواتب 
للمعلمين الجدد من تاريخ الوصول إلى البالد

الحربي: »التربوية التنسيقية« بحثت
كادر إداريي المدارس وتسكين »اإلشرافية«

استغربت قصر النظر في القول إن تاريخ 13 سبتمبر كان إجازة

وبالتعاون مع املناطق التعليمية 
بالتدقي���ق عل���ى املس���تندات 
واإلجراءات اخلاصة بكل معلم، 
فيما يسمى »تفصيالت كل معلم« 
ومن ثم إرسالها الى القطاع املالي 
الحتساب الراتب املستحق بكل 
دقة وعدالة وحس���ب نصوص 

العقد املبرم مع املعلمني.
وجددت الروضان التذكير بأن 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود شكلت 
جلنة خاصة الستقبال املعلمني 
اجلدد واستمرت اللجنة في العمل 
ط���وال أيام إج���ازة عيد الفطر 
السعيد ولساعات متأخرة من 
الليل وبحسب مواعيد وصول 

الطائرات.
وهنا أتساءل: هل ال يستحق 
أعضاء اللجنة مقابال ماديا عن 
أي���ام عمله���م لوقوعها ضمن 

اإلجازة الرسمية للعيد؟

له من آثار س����لبية على العملية 
التعليمية والتربوية بشكل عام. 
وأضاف انه مت خ����الل االجتماع 
ايضا بحث موضوع تثبيت موجهي 
األنشطة واملكتبات الذين يعانون 
منذ زمن طويل من عدم حس����م 
قضيتهم، آمال ان يتم إيجاد حل 

لها في أقرب وقت.
وأشاد احلربي بتفهم الوكيلة 
اإلداري����ة  املس����اعدة للش����ؤون 
في ال����وزارة عائش����ة الروضان 
وأعضاء اللجنة للقضايا التي متت 
مناقشتها خالل االجتماع وتأييد 
املطالب التي مت طرحها من خالل 
إبداء احلرص الشديد على إيجاد 
احللول لها بالتعاون والبحث مع 
النقابة مبا يسهم في معاجلة أي 
مش����اكل عالقة ورفع التوصيات 

املناسبة بشأنها.

السعيد وتركوا أسرهم وأبناءهم 
العمل بأن  وفضلوا مصلح���ة 
وزارة التربية لن تبخسهم حقهم 
وسيتم احتساب الراتب لهم من 

تاريخ وصولهم الى الكويت.
وأوضحت ان جلنة مختصة 
من القط���اع اإلداري تقوم اآلن 

بامل����دارس، مبينا ايضا انه متت 
مناقشة موضوع تسكني الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة في ديوان عام 
الوزارة واملناطق التعليمية لتأخر 
الوزارة في حس����م هذا األمر، مما 

مريم بندق
التربية  أكدت وكيلة وزارة 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان احتساب استحقاق 
الروات���ب للمعلمني اجلدد يتم 
بالتدقيق على تاريخ الوصول 

الى البالد.
الروضان:  الوكيل���ة  وقالت 
يتم احتساب الرواتب من تاريخ 
الوصول حتى لو صادف إجازة 

رسمية.
واستغربت الوكيلة الروضان 
قصر النظر في القول ان تاريخ 
13 سبتمبر كان إجازة رسمية 
الدولة  متس���ائلة: هل ال تدفع 
رواتب للعاملني مقابل اإلجازات 

الرسمية؟!
وطمأن���ت الوكيلة املعلمني 
اجل���دد الذي���ن حرص���وا على 
الوصول أثناء إجازة عيد الفطر 

العاملني  ثّمن رئيس نقاب����ة 
في وزارة التربية محمد احلربي 
التع����اون الكبي����ر م����ن الوكيلة 
املساعدة للش����ؤون اإلدارية في 
الوزارة عائشة الروضان وحرصها 
على االستماع الى هموم ومطالب 
العاملني ومناقش����ة حلولها مع 

النقابة.
وأش����اد احلربي في تصريح 
صحافي بنتائج االجتماع الثاني 
للجنة التنس����يقية ب����ني وزارة 
التربية والنقابة الذي عقد برئاسة 
الوكيلة الروضان االسبوع املاضي 
والذي مت خالل����ه بحث عدد من 
التربوي����ة واملهني����ة  القضاي����ا 
الت����ي تهم العاملني في الوس����ط 
ان  الى  التربوي. وأشار احلربي 
االجتم����اع ناقش موضوع احياء 
كادر العاملني باألقس����ام اإلدارية 

عائشة الروضان

محمد احلربي

1- التصديق على محضر االجتماع رقم )2010/10(.
2- اعتماد قبول ابناء العاملني في التعليم العالي.

3- االراضي املخصصة إلنشاء مشاريع وزارة التربية.
4- التقرير اخلتامي ألعمال جلنة دراس��ة مقت��رح االحتاد الكويتي 

للمدارس اخلاصة بشأن معايير حتديد الرسوم الدراسية.
5- الرسوم الدراسية.
6- بند اعمال اخرى.

وتوقع��ت املصادر ان يناقش املجلس آخر املس��تجدات على صعيد 
االعتصام الذي دعت اليه جمعية املعلمني.

جدول أعمال مجلس الوكالء رقم 2010/11

مكافآت العاملين في كنترول الفترة الرابعة بالثانوي تحت التدقيق
مريم بندق

علمت »األنباء« ان مكاف����آت العاملني في 
كنترول امتحانات املرحل����ة الثانوية للفترة 
الدراس����ي املاضي  الرابعة للعام  الدراس����ية 
2010/2009 أرس����لها قطاع التعليم العام الى 

القط����اع املالي. وأفادت املصادر انه بحس����ب 
تعليمات ديوان اخلدم����ة املدنية يتم حتديد 
املبالغ املس����تحقة للعاملني بحسب املزاوالت 
الفعلية لهم. وأضافت ان القطاع املالي � قبيل 
اعتم����اد الصرف � يتولى عمليات تدقيق هذه 

املزاوالت لتفادي اي اخطاء واردة فيها وبالفعل 
فهذا ما يتم اآلن حيث تخضع كشوف املزاوالت 
لعمليات التدقيق املطلوبة على ان يتم اعتماد 
صرف املبالغ املستحقة ومن ثم حتويلها الى 

البنوك مباشرة.


