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رئيس الوزراء أشاد بالجهود المخلصة التي تبذلها الحمود في سبيل تطوير العملية التعليمية

وزيرة التربية لمجلس الوزراء:
اعتصام »المعلمين« انتهى دون نتيجة

مريم بندق
أحاطت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
مجل���س الوزراء ف���ي اجتماعه 
رق���م 2010/49 املنعقد بتاريخ 
2010/10/12 علم���ا بالتفاصي���ل 
املتعلقة باالعتصام الذي نفذته 
جمعية املعلمني الكويتية في اليوم 
ذاته أمام وزارة التربية احتجاجا 
على إطالة اليوم الدراسي، وأفادت 
بأن االعتصام قد استمر ملدة 25 
دقيقة فقط وانتهى دون نتيجة، 
حيث كان احلض���ور متواضعا 
جدا ولم يتجاوز 300 شخص، 

وعليه فإن العملي���ة التعليمية صارت في جميع 
مدارس التربية اليوم بصورة منتظمة، معربة عن 
شكرها ألعضاء الهيئتني التعليمية واإلدارية على 

حتليهم بروح املسؤولية وااللتزام 
بالدوام املدرسي، وشددت على ان 
الوزارة ترحب بجميع وجهات 
النظر ومبناقشتها عبر القنوات 
القانونية  الرسمية وفقا لألطر 

مع املعلمني وجمعيتهم.
وفي هذا الصدد أش���اد سمو 
رئيس مجلس الوزراء باجلهود 
املخلص���ة التي تبذله���ا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي في 
سبيل تطوير العملية التعليمية 
وتغليب املصلحة العامة فوق كل 
اعتبار، وأصدر املجلس قراره رقم 
1441 التالي: أحيط املجلس علما 
بإفادة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي حول 
االعتصام الذي نفذت���ه جمعية املعلمني الكويتية 

صباح يوم 12 أكتوبر أمام وزارة التربية.

المراقبون الماليون أوقفوا صرف 
مكافآت امتحانات الفترة »الرابعة« 

و»الدور الثاني« للعلمي واألدبي
ان املطلوب من  التكليف، وأكدت 

الوزيرة حسم هذا املوضوع.
يذك����ر ان القط����اع املالي كان 
قد حدد غ����دا االثنني لصرف هذه 

املكافآت.

مريم بندق
علمت »األنباء« من مصادر ان 
املراقبني املالي����ني لوزارة التربية 
املالية  املكاف����آت  أوقفوا ص����رف 
للعاملني في كنترولي القس����مني 
العلمي واألدبي المتحانات الفترة 
الدراسية الرابعة وامتحانات الدور 

الثاني.
وأعربت املصادر عن اس����تياء 
العاملني في الكنترولني، موضحة ان 
سبب هذا التأخير يرجع الى صدور 
قرارات التكليف متأخرة وتتضمن 
مسميات تختلف مستويات املكافأة 
لها وبالرغ����م من ذلك يتم حتديد 
مكافآتها على غير املسمى املسند لها 
مما يعد مخالفة. وطالبت املصادر 
بض����رورة ان تؤخذ ه����ذه األمور 
بعني االعتبار قبل صدور قرارات 

أكد التنسيق مع رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة الذي وافق مبدئيًا وطلب نسخة لالطالع

السهلي لـ »األنباء«: مشروع قانون جديد
لتحسين رواتب المعلمين بتأييد 25 نائبًا

هناك اجتماعا قريبا مع اللجنة 
التعليمية الطالعها على الوثائق 
كاملة في بعض القضايا ومنها 
الدوام املدرسي  موضوع اطالة 

25 دقيقة يوم الثالثاء.
الى ذل���ك علم���ت »األنباء« 
ان جمعية املعلمني س���تقيم في 
السابعة من مس���اء غد االثنني 
احتفاال لتك���رمي وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي السابقة 
نورية الصبيح بحضور الوزيرة 
احلمود وقيادات وزارة التربية ولم 
نعرف سبب اقامة هذا االحتفال 
التكرميي بعد مرور سنتني على 
السابقة نورية  الوزيرة  خروج 
الصبيح والتي لم تقم لها وزارة 

التربية احتفاال تكرمييا.

االس���تعجال على جدول اعمال 
املجلس.

هذا وأكد رئيس اجلمعية ان 

يوميا، )عدد التالميذ 134 ألف 
فقط ويجب األخ��ذ باالعت��بار 
ان هناك أع���داد ال ب���أس بها 
من الغياب، فكيف يزيد ع��دد 
الوجب���ات الى 143 ألف وجبة 
يوميا؟(، مضيفة ان س�����عر 
الوج���ب���ة يت���راوح بني 688 
فلسا و800 فلس ويش��مل هذا 
الس���عر كال من سعر الوج��بة 
النقل )السيارات  وتك���اليف 
املخصصة( وأجور املجهزين 
واملجهزات وجميع التجهيزات 
الالزم���ة كط���اوالت التقدمي � 
)وم���اذا عن الثالجات الواردة 
في العق������ود التي ينبغي ان 
توفره���ا الشركات للمدارس 

حلفظ احلليب والعصائر(؟.
وبينت ان العقود املش���ار 

إليها أبرمت بعد إلغاء املناقصة 
وإعادة طرحها حيث كان سعر 
الوجبة قبل إلغ���اء املناقصة 
يصل الى دينار و280 فلس���ا، 
وهو ما ترتب عليه إعادة الطرح 

حيث انخفض سعر الوجبة.
واختتمت ال���وزارة ان هذا 
اإلعالن جاء من باب الشفافية 
املطلق���ة � اذا بالف��ع���ل هناك 
ش���فافية مطلقة فأين نتائج 
تس�����ريب االمتحان���ات التي 
وعدت الوزيرة بإع��النها بكل 
ش���ف���افية؟ � التي تنتهجها، 
معرب���ة عن ش���كرها جلميع 
التي تبذل اجلهود  القطاعات 
ف���ي تفعيل ه���ذا املش���روع 
بالنفع  احليوي حتى يع���ود 

على الطلبة.

ه���ؤالء النواب على مش���روع 
القانون متهيدا لرفعه الى اجلهة 
املختصة باملجلس الدراجه بصفة 

صحافي امس ان عدد الوجبات 
التي ستوفرها الشركات على 
فترة الس���نوات الدراسية ال� 
3 يقارب ال���� 143 ألف وجبة 

موافقة ايضا من 25 نائبا حتى 
اآلن � ومت تش���كيل جلن���ة من 
جمعي���ة املعلمني ألخذ  تواقيع 

6 عقود مع 6 ش���ركات بقيمة 
إجمالية تقارب 58.12 مليون 

دينار وملدة 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان 

مريم بندق
كشف رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي عن االنتهاء من 
اعداد مش���روع قان���ون جديد 
لتحسني رواتب املعلمني يعرض 

على مجلس األمة.
وقال السهلي في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: حتدثنا مع 
رئيس اللجنة املالية البرملانية 
النائب د.يوسف الزلزلة وطلبنا 
ان تتبنى اللجنة مشروع القانون 
فوافق من حيث املبدأ على دعم 
اي مطالب للمعلمني واصفا اياهم 
بأنهم يستحقون الدعم واملساندة 
والتش���جيع وطلب مش���روع 

القانون لالطالع عليه.
الس���هلي ان هناك  واضاف 

مريم بندق
علم���ت »األنباء« ان ديوان 
اخلدمة املدنية وافق على زيادة 
مكافأة رؤساء جلان مقابالت 
املرشحني لشغل وظيفة معلم، 
الترقي  وكذلك جلان مقابالت 
لشغل الوظائف اإلشرافية الى 
13 دينارا ون���ص القرار على 
اللجنتني  زيادة أعضاء هاتني 
الى 10 دنانير، وذلك للجميع 
عن اليوم الواحد اس���وة مبا 
مت لرؤس���اء وأعض���اء جلان 

االمتحانات العامة.
الى ذلك، قالت وزارة التربية 
انه مبوجب املناقصة اخلاصة 
بإعداد وتقدمي الوجبات الغذائية 
االبتدائية رقم  لطلبة املرحلة 
2009/49�2010 أبرمت الوزارة 

الوزارة أبرمت 6 عقود مع 6 شركات للتغذية

»الديوان«: 13 دينارًا لرؤساء لجان مقابالت تعيين المعلمين و»الترقي لإلشرافية«
و10 دنانير لكل عضو عن اليوم الواحد أسوة بـ »االمتحانات«

مريم بندق
قال مرش����حون لوظيفة مدير عام منطقة 
تعليمي����ة ل� »األنباء« ان����ه � كما هو معروف 
للجميع � تأخر حسم مقابالت االختيار لوظيفتي 
مدير عام منطقتي اجلهراء والعاصمة اكثر من 
املعتاد والذي لم يحدث من قبل في وزارة التربية 
مع ان الظروف كما هي فاجلميع يرى في نفسه 
الكفاءة وهناك اكثر من متقدم والضغوطات 
كانت حتدث ومازالت حتدث وباختصار شديد 
ليس هناك اي جديد على صعيد الواقع باستثناء 

متخذ القرار.
ودعا املرش����حون وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود الى حس����م 
هذا املوضوع ملا له من تأثير كبير على العمل 
داخل هاتني املنطقتني حيث ان منطقة العاصمة 
التعليمية خالل الفترة القريبة املاضية والتي 
دون مدير باالصالة منذ اكثر من سنتني، ظلت 
دون مدير باالنابة خلروج املدير املكلف ابراهيم 
الس����يد في اجازة بالتزامن مع تكليف مديرة 
ادارة الشؤون التعليمية رقية حسني مبهمة 

رس����مية واضطرار الوزارة الى تكليف مدير، 
منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر بأعمال 

مدير منطقة العاصمة.
وفي منطقة اجلهراء التعليمية »فالوضع 
حدث وال حرج« فاملديرة املكلفة بأعمال املدير 
العام للمنطقة لطيف����ة العجيل »توها« متت 
ترقيتها لوظيفة مديرة ادارة الشؤون التعليمية 
من وظيفة مراقبة رياض اطفال والتي ستقوم 
خالل هذه االيام باجازة احلج ومعها مدير ادارة 

االنشطة شهاب اخلراز باجازة حج ايضا.
وله����ذه الظ����روف غير املس����تقرة اعرب 
املرشحون عن االمل في ان تتم املقابالت خالل 
هذا االسبوع كما مت ابالغهم من قبل مدير مكتب 
الوزيرة جاس����م بوحمد بأن املقابالت ستتم 
خالل االثنني او الثالثاء. وناشدوا الوزيرة ان 
تتم املقابالت فعليا وان يتم ايضا االعالن عن 
النتائج قبل مغ����ادرة الوزيرة في مهمة عمل 
الى الواليات املتحدة االميركية تعقبها اجازة 

دورية آلخر نوفمبر اجلاري.
الى ذلك علمت »األنباء« ان بعض رؤساء 

االقسام ملادة الدراسات العملية قدموا تظلما 
لوكيلة الوزارة متاضر الس����ديراوي لصدور 
ق����رارات بتكليف معلمني بأعم����ال التواجيه 
الفني����ة من قبل وكيلة قط����اع التعليم العام 

منى اللوغاني.
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان تظلم 
رؤساء االقسام قام بناء على انه ال يجوز تكليف 

املرؤوس برئاسة الرئيس.
واوضحت املصادر ردا على هذه الشكوى 
ان املعلمني الذين كلفوا بأعمال التوجيه الفني 
من ذوي اخلبرة واملؤهل اجلامعي وان رؤساء 
االقس����ام ال يحملون ال املؤه����ل اجلامعي وال 
اخلبرة ولكن في وقت سابق اضطرت الوزارة 
الى ترقيتهم الى رؤس����اء اقسام تنفيذا لقرار 

تكويت الوظائف االشرافية.
واكدت ان احلاجة في امليدان حتتم في ظل 
احتياجات التطوير الى تكليف هؤالء املعلمني 
بأعمال التوجيه الفني لسد العجز، موضحة 
ان هذه اخلطوة ليس����ت سابقة بل عملت بها 

الوزارة في وقت سابق.

رؤساء أقسام »العملية« للسديراوي: هل يعقل تكليف معلمين برئاستنا؟!

مرشحون لـ »األنباء«: نأمل إعالن نتائج مديري الجهراء 
والعاصمة هذا األسبوع قبل مهمة الوزيرة إلى أميركا

إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية
مريم بندق

أعادت وزي���رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تشكيل اللجنة الدائمة 
ملعادلة الشهادات الدراسية برئاسة فهد الغيص 
� الوكيل املساعد للتعليم اخلاص، وعضوية 
كل من: محمد الداحس � مدير عام االدارة العامة 
للتعليم اخلاص، علي املطاوعة � عميد القبول 
والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، نهلة بن ناجي � مدير ادارة الفتوى 
والرأي بديوان اخلدمة املدنية، رلي العمر � 
مدير ادارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة 
التعليم العالي، سلمان الالفي � مراقب معادلة 

الشهادات باالدارة العامة للتعليم اخلاص، 
هند الس���الم � رئيس قسم القبول بجامعة 
الكويت، نادية فرس � رئيس قس���م معادلة 
الش���هادات العربية باإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص، زهراء الزنكوي � رئيس قسم معادلة 
الشهادات األجنبية باالدارة العامة للتعليم 
اخلاص، رمي املسلم � منسق اداري باإلدارة 

العامة للتعليم اخلاص.
مهام اللجنة:

� النظر في الش���هادات التي ترد للوزارة 
ملعادلتها وبيان مدى مطابقتها للش���روط 

الواردة بالقرارات الوزارية.

� دراسة وتعديل القرارات واللوائح والنظم 
اخلاصة باملعادالت.

تعقد اللجن���ة اجتماعاتها خارج أوقات 
الدوام الرسمي، وللجنة احلق في االستعانة 
مبن تراه مناس���با ف���ي أداء مهامها واجناز 

أعمالها.
على جهات االختص���اص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
ويلغ���ى كل ما يتعارض مع���ه من قرارات 

سابقة.
تصرف للمذكورين مكافأة مالية حسب 

قرار ديوان اخلدمة املدنية رقم )83/1(.

المشاركون لم يتجاوزوا 300 شخص واستمر 25 دقيقة

د.موضي احلمود


