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 تعديل مقار االختبار التحريري لحولي والجهراء 
 مريم بندق

  اصدرت وكيلة وزارة التربية املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني قرارا بتعديل 
مقار جلان االختبـــار التحريري ملنطقتي 
اجلهراء وحولي التعليميتني. جاء في القرار 

املعدل:
  اوال: تعديل مقار جلان االختبار التحريري 

ملنطقة اجلهراء التعليمية ومنطقة حولي 
التعليمية. اجلهراءـ  مقر املعلمني ث اجلهراء 
بننيـ  مقر املعلمات مدرسة مرمي بنت طارق 
املتوسطة، حولي (إدارة التربية اخلاصة) 
ـ مقر املعلمني مدرسة أبومتام املتوسطة ـ 
مقر املعلمات ث امامة بنت بشر بنات. ثانيا: 

على جهات االختصاص العلم والتنفيذ. 

 د.موضي احلمود متاضر السديراوي راضي الرشيدي

 عبدالعزيز الزبن وليد الغيث

 «المعلمين»: المعلمون بحاجة إلى العدل 
ووضع حد لألوضاع السلبية واإلحباطات

 أكدت جمعيـــة املعلمني على 
الذي  أهمية املشـــروع بقانون 
النـــواب د.جمعان  بـــه  تقـــدم 
احلربـــش وفـــالح الصـــواغ 
الطبطبائي ود.فيصل  ود.وليد 
املسلم ومحمد هايف واخلاص 
مبنح بـــدالت ومكافآت ألعضاء 
الهيئـــة التعليميـــة الكويتيني 
الى ان  التربية، مشيرة  بوزارة 
هذا القانـــون يتوافق مع رؤية 
مادية وتربوية ومهنية متكاملة 
متنح شريحة املعلمني واملوجهني 
واإلدارات املدرسية ما تستحقه 
من مكافآت للمستوى الوظيفي 
واملكافأة التشجيعية ومكافأة بدل 

اإلشراف.
  وذكرت اجلمعية في بيان لها 
ان هذه اخلطوة جاءت في إطار 
جملة واسعة من التحركات بهدف 
حتقيق مبدأ اإلنصاف ألبرز وأهم 
شريحة مهنية، خاصة بعد إقرار 
بعض الكوادر الوظيفية للعديد 
من الشرائح املهنية وفي ضرورة 
األخـــذ بعني االعتبار شـــريحة 
املعلمني، وإنصافها ومنحها ما 
تستحق في ظل األعباء املتزايدة 
التـــي تتحملها ومســـؤولياتها 
اجلسام في تربية وتعليم األجيال، 

ورسم مستقبل وطننا العزيز.
  وأكدت اجلمعية في بيانها حرصها الدائم على 
تفعيل وتعزيز جميع اجلهود واملســـاعي الرامية 
لتحسني أوضاع املعلمني، مشيرة الى ان هذه املساعي 
جاءت مكملة للجهود الســـابقة التي بذلتها وعلى 
امتداد مجالس إداراتها السابقة في شأن إقرار كادر 
املعلمني، والذي أقر عام ١٩٩٦ بعد مخاض عسير 
ومراحل صعبة مر بها وعانت منها اجلمعية الكثير 
في ذلك الوقت، واســـتكملت هذه املساعي بإجراء 
تعديالت إضافية على الكادر أقرت عام ٢٠٠٦ بجهود 

مجلس اإلدارة في ذلك الوقت، وقد 
جاءت التعديالت بعد الشـــعور 
بأن ما مت إقراره في كادر ١٩٩٦ ال 
يتوافق مع ما يستحقه املعلمون 
من حقوق ماديـــة، ومن تقدير 

لألعباء التي يتحملونها.
  وأضافت اجلمعية قائلة: وعلى 
امتداد الفترة من عام ١٩٩٦ وعام 
٢٠٠٦ وفـــي ظل الوضع احلالي 
لكادر املعلمني فإن جمعية املعلمني 
الكويتية كان ومازال هاجســـها 
األكبر هو الوضع غير املناسب 
وغير املستقر للمعلمني، خاصة 
في اجلانب املالـــي، وما يتعلق 
بالبدالت، واملكافآت، ولهذا فإن 
القانون املقترح اجلديد البد أن 
التشريعية  الســـلطتان  تضعه 
والتنفيذية محـــل كل االهتمام 
والعناية والبد ان ينظر اليه من 
باب األولويـــة القصوى خاصة 
ان األوضاع التربوية في الوقت 
احلالي حتتاج الى تدخل مباشر 
من قبل الســـلطتني التشريعية 
والتنفيذية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
من أمور سلبية باتت تؤثر بشكل 
كبير على واقع املسيرة التربوية، 
وما يعانيه املعلمون من إحباطات 
متزايدة، ومن صدمات متالحقة 

تأتيهم من كل صوب وحدب.
  وأعربـــت اجلمعية في ختـــام بيانها عن أملها 
وتطلعها ان يتم إقرار القانون اجلديد في أســـرع 
وقت ممكن وان يحظى بصفة االستعجال واالهتمام 
مـــن قبل جميع النواب، مؤكدة في الوقت نفســـه 
على الدور املناط بجميع األطراف املعنية في دعم 
هذا القانون وإقراره، وعلى رأسها وزارة التربية 
وديوان اخلدمة املدنيـــة، وجموع أهل امليدان من 
املعلمني واملعلمات واإلدارات املدرسية واملوجهني 

واملوجهات. 

 أكدت على أهمية المشروع بقانون في شأن بدالت ومكافآت الهيئة التعليمية من الكويتيين

 رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي 

النـواب مقتـرح   
والصـواغ   الحربـش 
  والطبطبائــي والمسـلم 
وهايف يتوافـق مع الرؤية 
المادية والتربوية والمهنية 
المتكاملـة التــي تمنـح 
يستـحقونه  مـا  المعلمين 

 عبدالعزيز السويط: 
إشادة وزيرة التربية 

بجمعية المكتبات 
وسام فخر على صدورنا

 وزيرة التربية ترأس 
اليوم اجتماع الوكالء 

بحضور السديراوي

 أكد نائب رئيس جمعية 
املكتبات واملعلومات الكويتية 
انه  الســـويط  عبدالعزيـــز 
لشـــرف كبيـــر جلمعيـــة 
املكتبات واملعلومات الكويتية 
وجمعيات النفع العام تلبية 
دعوة رئيس املؤمتر عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
اسيري للمشاركة في انشطة 
الرابع لكلية  الدولي  املؤمتر 
العلـــوم االجتماعية برعاية 
وزيـــرة التربيـــة والتعليم 
العالـــي والرئيـــس االعلى 
للجامعات د.موضي احلمود 
بعنوان «حلول عملية لقضايا 
مجتمعية» والذي ضم ايضا 
مشاركة العلماء في مختلف 
التخصصـــات وتبادل اآلراء 
واخلبرات والسيما ما يتعلق 
منها بتنمية املجتمع بهدف 
تطويـــر حلول للمشـــكالت 
والقضايا االجتماعية. وقال 
السويط «وسام فخر جلمعية 
املكتبات اشادة وزيرة التربية 
والتعليـــم العالي د.موضي 
احلمود والنائبة د.معصومة 
املبارك عند افتتاح املعرض 
بالدور الكبير الذي تقوم فيه 
اجلمعية باملشاركة في مختلف 
االنشـــطة املقامة في دولتنا 
احلبيبة الكويت». واضاف ان 
اجلمعية قامت بتوزيع هدايا 
على جميع املشاركني في هذا 
املؤمتر تشجيعا منها على دعم 
مثل هذه االنشطة واملؤمترات 
واحلث على املشـــاركة فيها 
لالستفادة من البحوث املقدمة 
في هذا املؤمتر املتعلقة بتقدمي 
احللول للمشكالت والقضايا 

االجتماعية. 

 مريم بندق
التربية    تـــرأس وزيـــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود صباح اليوم اجتماعا 
ملجلـــس وكالء وزارة التربية 
بحضور وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي ملناقشة العديد من 
القضايا واملوضوعات املدرجة 
على جدول األعمـــال. وقالت 
مصادر تربوية لـ «األنباء» ان 
الوزيرة ستناقش على جدول 
اعمال اجللسة قضية االنتهاء 
من اجراءات شـــغل الوظائف 
االشرافية القيادية على مستوى 
ديوان عـــام الوزارة واملناطق 
التعليميـــة، بحيـــث تنتهي 
الوزارة من سد هذه الشواغر 
خالل الفتـــرة القليلة املقبلة. 
وتوقعـــت املصـــادر ايضا ان 
تناقـــش الوزيـــرة االجراءات 
املطلوبـــة نحو امتام مقابالت 
العامـــني ملنطقتي  املديريـــن 
اجلهراء والعاصمة، حيث من 
املقرر ان تتم خالل هذا االسبوع 
وبحيـــث يعلن عن االســـماء 
الفائـــزة باملنصبني قبل وقت 
كاف من بدء الفصل الدراسي 
الدراسي احلالي  الثاني للعام 
٢٠١١/٢٠١٠. هذا وتفتتح الوزيرة 
احلمود املكتبة العامة التي أطلق 
العم عبدالعزيز  عليها اســـم 
الصرعاوي وذلك غدا االثنني 
املوافق ٦ ديسمبر في التاسعة 
والنصف صباحا بجانب جمعية 

اخلالدية التعاونية. 
 بناء على طلب الوزيرة لكثرة األعمال التي يقومون بها «األنباء» تنشر أسماءهم 

 ديوان الخدمة وافق على صرف ٤ أشهر إضافية 
لـ ٨١ موظفاً بـ «خدمات التربية» 

 الحمود تفتتح صالة البولينغ في «أحمد البشر الرومي»
  استجابة لما نشرته «األنباء» 

البصري، راشد طاهر الشمالي، 
املـــرزوق، هلي  خالد فرحـــان 
التميمـــي، عبدالعزيز  ابراهيم 
الكنـــدري، صالح محمد  محمد 
صالح العجيل، محمد احمد محمد 
البرعي، زهيـــر ابراهيم املطوع 
ورنا سعد عبدالرحمن الريش. 

املســـتحقات املالية للفريق عن 
الفتـــرة مـــن ٢٠٠٨/١٢/١ حتـــى 
٢٠٠٩/٦/٣٠ وذلك مبكافأة شهرية 
قدرها ١٥٠ دينارا العضاء الفريق 
وعددهم ١١ موظفا وبيانهم كالتالي: 
محمد عبداهللا الداحس، عبداهللا 
ســـعود الوهيب، عبداهللا علي 

املوافقة على صرف املستحقات 
املالية العضاء الفريق بعد خصم 
٢٥٪ من قيمة املكافأة املقترحة.

  ونظرا الستمرار عمل الفريق 
الفتـــرة املاضية والقيام  طوال 

بأعماله على الوجه االكمل.
  لـــذا يرجـــى صـــرف باقي 

 مريم بندق
  استجابة ملا نشرته «األنباء» 
في ٢١ اكتوبر املاضي حتت عنوان 
البولينـــغ بثانويتي  «صالتـــا 
اجلزائر واحمد البشـــر الرومي 
ابوابهمـــا مغلقة منذ ٤ اشـــهر 
واجهـــزة التكييـــف تعمل ليال 
ونهارا»، تفتتح الوزيرة د.موضي 
احلمود صالة البولينغ في ثانوية 
الرومي االربعاء  البشـــر  احمد 

املقبل.
  الى ذلك، اعتمدت د.احلمود 
صرف املستحقات املالية لفريق 
عمل دائم كلجنة لدراسة الطلبات 
اخلاصة بفتح مـــدارس عربية 
واجنبية وثنائية اللغة واضافة 
مراحل دراسية اليها ونقل مقارها 

الى مقار اخرى جديدة.
  وجاء في خطابهـــا لرئيس 
الديـــوان عبدالعزيـــز الزبـــن: 
احلاقا بكتابنـــا اليكم رقم وت/

وز/٣٧ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٧ بشأن 
تشكيل فريق العمل املشار اليه 
اعاله وصرف املستحقات املالية 
للفريق عن الفترة ٢٠٠٨/١/١ حتى 
٢٠٠٨/٨/٣١ مبكافأة شهرية قدرها 

١٥٠ دينارا لـ ١٢ موظفا.
  وباالشـــارة الى كتابكم رقم 
٦٩١٧ بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٥ بشأن 

  فاطمة عمر املجلي
  جنان سالم احلربي
  مهدي محمد غلوم

  جراح محمد السني
  فاطمة عباس حيدر القالف

  ابراهيم موسى عباس محمد
  عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهللا 

عبدالعاطي
  أماني صالح عيسى الطواش

  خالد احمد محمود
  حماد محمد علي البغلي
  حسني ابراهيم اسماعيل

  احمد عبداهللا االحمد
  نصرة مناور عواد العازمي

ـــود حـــمـــدان  ـــم   مـــنـــيـــرة ح
الرشيدي

عشــــوان    فرحــــة صيــــوان 
الشمري

قويعــــان    رمي عبدالرحمــــن 
املطيري

  افراح عباس علي حسني
  آمنة عبدالسالم مليجي

  ألطاف علي مرزوق الشمري
  فاطمة موسى حسن باقر
  مبارك خلف علي الزعبي
  علي حسن صادق القالف
  سهام سعد هبر الفضلي

  مشاعل حمد سعد العدواني
  فاطمة حسني علي القبندي

  منى نايف الرشيدي
  سعاد عبداهللا عيد الرشيدي

  خالد عبداملعز
  نورة فهيد العجمي

  أبرار علي فرحان الهاجري
  أبرار محمد محارب الظفيري

  نوف مبسل علي العنزي
  فهد كميخ نايف املطيري

  تركي محمود حسني صالح
  عادل عبداللطيف جاسم
  عبداهللا عطية الشحيمة

  اجلازي محمد سالم املطيري 

  محمد احمد عبدالرازق
  محمود احمد فؤاد
  عمران عبداحلكيم

  فهد عبدالرحيم بهبهاني
  غزوة محمد غزاي العتيبي
  فاطمة صالح راشد الغيث

  محمد عبدامللك احلطب
  أحمد خليفة حافظ سليمان

  وداد عبداهللا يعقوب التميمي
  مصطفى السيد الشوادفي

  انتصار صادق القالف
  ناهدة عباس كاظم اخلياط

  خالدة يوسف محمد الشطي
  فاطمة عبداهللا الشرقاوي

  عادل حبيب اخلالدي
  عواطف فؤاد الدوسري

  أنوار ساجد العنزي
  أسماء صالح العسعوسي

  آمنة محمد الكندري
  هدى عبداهللا حسن الشمري

  زينب فاضل يعقوب
  غصون عبداهللا اإلبراهيم

  ندا عايد خليف العنزي
  بيادر داوود اخلشتي
  سعاد شلوا الديحاني

  شعاع عصري العنزي
  شيخة سعود الظفيري

في غير أوقات العمل الرسمية.
  لذا يرجى املوافقة على استثناء 
موظفــــي إدارة اخلدمــــات العامة 
وعددهم ٨١ موظفا ملدة ٩ أشــــهر 
زيادة علــــى املصرح به في نظام 
األعمال اإلضافية املنصوص عليها 
في قرار وزير املالية رقم ١٩٧٧/٣٤ 
نظــــرا لألعمال التي يؤدونها بعد 
العام  الرسمي وعلى مدار  الدوام 

وهم كالتالي:
  وليد محمد عبداهللا بن غيث

  جاسم حمزة السلمان
  نادية علي حسن العبداهللا
  هالة عبداحلميد الطنطاوي

  علياء محمد دهام الغنام
  أحمد خالد املطيري

  حصة هذال مرزوق املطيري
  أحمد عبدالرازق الصفائي
  عبير عباس عبداهللا علي

  مشاعل فهد عباس الشمري
  إميان هادي خلف العنزي

  دانة راشد ابراهيم العالوي
  حسن محمد عبداهللا بوشهري

  مواضي فالح املطيري
  صالح عبداهللا ايوب
  بندر مرزوق نومان
  ياسر غازي السبتي

 مريم بندق
  أبلــــغ رئيس ديــــوان اخلدمة 
املدنيــــة عبدالعزيز الزبن وزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمــــود باملوافقة على 
صرف األعمال اإلضافية ملدة ٤ أشهر 
فقط لـ ٨١ موظفا بإدارة اخلدمات 
أال  التربية بشرط  العامة لوزارة 
الواحد على  املكافأة للشهر  تزيد 
الراتب األساسي، وقال الزبن في 
خطابه باإلشارة الى طلبكم املوافقة 
على استثناء ٨١ موظفا من العاملني 
بإدارة اخلدمات العامة من أحكام 
قرار وزير املاليــــة رقم ١٩٧٧/٣٤ 
التعويضات عن  واخلاص مبنح 

األعمال اإلضافية ملدة ٩ أشهر.
  قام الديوان بدراسة املوضوع 
ـ ويفيد باملوافقة على اســــتثناء 
املذكورين من أحكام القرار املشار 
اليه (املــــادة الثالثة) وذلك ملدة ٤ 
أشهر على أال يزيد التعويض على 
الراتب األساســــي لـ ٤ أشهر وفقا 
القرار  الثالثــــة من  املادة  ألحكام 
ذاته، وذلك بشــــرط توافر اعتماد 
مالي لبند املكافــــآت ـ نوع أعمال 
إضافية يسمح بالصرف مبيزانية 
وزارتكم ـ الباب األول ـ املرتبات ـ 
للسنة املالية احلالية ٢٠١١/٢٠١٠. 
هذا وكانت الوزيرة طلبت االستثناء 
التي يقوم  نظرا لكثرة األعمــــال 
بها موظفو إدارة اخلدمات العامة 
واملتمثلة في متابعة عقود شركات 
اخلدمات من (نقلـ  تغذيةـ  نظافة 
ـ حراسةـ  مراسلةـ  إسكانـ  مناولة 
ـ ضيافة) واإلشــــراف على تنفيذ 
املواقع واجلهات  العقود في  هذه 
املســــتفيدة وصرف مســــتحقات 
الشركات املنفذة لهذه اخلدمات التي 
تصل الى ٦٣ عقدا حكوميا مببلغ 
اجمالي ٧٣٠٣٢٢٤٣٫٤٢٧ دينارا، ما 
يستلزم التكليف بالعمل اإلضافي 

 صورة ضوئية للخبر الذي نشرته «األنباء» في ٢١ أكتوبر واستجابت الوزيرة له

 واضعو االمتحانات لـ «األنباء»: ضيعوا مزاوالتنا ولم يصرفوا مكافآتنا منذ ٣ سنوات!
 مريم بندق

  ناشد واضعو أسئلة االمتحانات من 
التخصصات  الفنيني جلميع  املوجهني 
التربيـــة ووزيرة  الدراســـية، وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود صرف 
املكافآت املالية املستحقة لهم عن األعوام 
الدراســـية ٢٠٠٨/٢٠٠٧ و٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

و٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وقـــال املوجهون فـــي اتصاالت مع 
«األنباء»: نناشـــد الوزيرة اإلنســـانة 
موضي احلمود لثقتنـــا في إجراءاتها 
الرافضـــة لظلم التربويـــني وقناعتها 
الكاملة باســـتحقاقنا وتدخلها لصالح 
رفع الظلم البني عن املوجهني، وأضاف 

املوجهون نيابة عن أكثر من ٢٠٠ موجه 
من جميع التخصصات: نناشد الوزيرة 
التدخل السريع لصرف مكافآت واضعي 
أســـئلة االمتحانات لألعوام الدراسية 
الـ ٣ موضحني: بالرغـــم من ان وضع 
أســـئلة االمتحانات من أخطر وأصعب 
وأدق األعمال التي يكلف بها املوجهون 
والتي حتتاج الى ســـرية تامة وأمانة 
علميةـ  إال انه لألسف الشديد لم تصرف 
مكافآت واضعي أسئلة االمتحانات منذ 
٣ سنوات، وكلما راجعنا شعبة املكافآت 
على مدار هذه الســـنني نســـمع في كل 
مرة أعذارا غير مقبولة. ومن أبشع هذه 
األعذار ان املزاوالت (قد فقدت) ثم تدخلت 

الوزيرة حلرصها على مصلحة العاملني 
بالوزارة فاعتمدت صور املزاوالت حتى 
يتم صرفها، ولكن لألسف اعترض مراقبو 

وزارة املالية ولم يتم الصرف.
  واآلن علمنا ان هذه املزاوالت نقلت من 
شعبة املكافآت الى مكتب وكيل القطاع 

املالي راضي الرشيدي.
  وبعد شهر خرجت املزاوالت الى مكتب 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي ومنذ 
شهر ونصف الشهر، وال نعلم ماذا يحدث، 
كل مـــا نعرفه ان مكافآتنا مضى عليها 
٣ سنوات ولم تصرف لآلن وال نعتقد 
ان ذلك يرضي وزيـــرة التربية، لذلك 
التدخل السريع لصرف هذه  نناشدها 

املكافآت، بعد ٣ سنوات.
  وأكدوا ان املكافآت املستحقة لهم ولكل 
منهم بحسب عمله تبلغ في اجمالها ٦٠٠ 

دينار عن السنوات الـ ٣.
  وقالوا في املناشدة: نوضح ان توقف 
صرف املكافآت بـــدأ منذ تطبيق نظام 
امتحانات الفترات الدراسية الـ ٤ للتعليم 
املوحد، وجلميع التخصصات الدراسية، 
وأضافوا: عملنا في وضع االمتحانات 
منذ ١٠ سنوات وبعضنا فاق عدد سنوات 
عملها ١٥ عامـــا، ولم يحدث طوال هذه 
السنوات ان تأخرت الوزارة مرة واحدة، 
واآلن الى من نلجأ إال إلى الوزيرة احلمود 

مرة اخرى؟! 
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