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وجهت جلنة التراث البحري 
بالنادي البحري الرياضي الكويتي 
الدعوة لهواة محبي هواية صيد 
الس���مك احلداق للمشاركة في 
مسابقة الكويت الكبرى السابعة 
والثالثني لصيد الس���مك والتي 
ستقام في يوم السبت 12مارس 
املقبل في منطقة الركسة البحرية، 
وقد أشار رئيس جلنة التراث علي 
القبندي الى أن مسابقة الصيد 
الكبرى تأتي في إطار االهتمام 
الكبير للنادي ونشاطه احلافل 
في مجال إحياء التراث البحري 
وابراز املهن البحرية القدمية التي 

مارسها اآلباء واألجداد، باإلضافة الى إتاحة الفرصة 
لهواة ومحبي »احلداق« للتنافس وتبادل اخلبرة 
وإقامة يوم خاص لهم في مسابقة تتطلب منهم املزيد 

من املقدرة والصبر والتحمل وعدم اليأس. 
وذكر القبندي أن مجال االش���تراك في املسابقة 
مفتوح جلميع املواطنني واملقيمني لالشتراك وفق 
شروط محددة من أبرزها أن يكون الصيد بواسطة 
اخليط والسنارة فقط وال يس���مح باستخدام أي 
وس���يلة أخرى واال يزيد طول القارب املش���ترك 
عن 33 قدما خليجيا، وال يحق مش���اركة اليخوت، 
وأن تكون القوارب مس���جلة لدى املسح البحري، 
كما حددت الطعم املس���موح له بالصيد من خالل 
استخدام الربيان واخلثاق والصبور وامليد واملصير 
واللخم والدود، وذكر أن على الراغبني في املشاركة 
مراجعة النادي اعتبارا من اليوم الس���بت لتعبئة 

االس���تمارة اخلاصة باملسابقة 
وإرفاق صورتني ش���خصيتني 
علما بأن آخر موعد لالش���تراك 
متام الساعة الثامنة مساء يوم 

اجلمعة 11 مارس املقبل. 
وذكر القبندي أن اللجنة أعدت 
الئحة خاصة باملسابقة سوف يتم 
توزيعها عن طريق النادي وحتدد 
الالئحة جمي���ع اجلوانب  هذه 
اخلاصة مبواعيد التفتيش وبدء 
املسابقة ونهايتها والشروط التي 
يجب على املتسابق االلتزام بها 
الى جانب حتديد النقاط املمنوحة 
لألسماك وفقا لنوعيتها. وأضاف 
أن اللجنة حددت جوائز قيمة للثالثة الفائزين باملراكز 
األولى في الوزن اإلجمالي واملخصصة ألكثر وزن 
يحصل عليه املش���ارك من إجمالي صيده وحسب 
النظام املتبع ف���ي عملية توزيع وزن الصيد على 
عدد أفراد القارب املشارك، كما حددت جوائز قيمة 
للثالثة الفائزين باملراكز األولى في أعلى الدرجات 
واملخصصة للحاصل على أعلى درجات من إجمالي 
الصيد وفقا جلدول تصنيف األسماك والذي يحدد 
درجة كل س���مكة حسب نوعيتها وجودتها، ويتم 
توزي���ع مجموع الدرجات على ع���دد أفراد القارب 
املشارك في املسابقة، والفائز بأي جائزة ال يحق له 
الفوز بجائزة أخرى وتعطى األفضلية له للجائزة 
األفضل التي حصل عليها، كما أن جميع املتسابقني 
سيدخلون في عملية السحب بالقرعة على مجموعة 

من اجلوائز العينية.

الشيخة فريحة األحمد تتوسط بدر املطيري ومنيرة احلربي

متعب العتيبي

سعد اخلنني

فهد الشليمي

الخنين: اتفاق بين نقابة »الخدمات النفطية« 
ومكتب للمحاماة لتقديم استشارات مجانية

الشليمي لرفع الظلم عن العسكريين 
المتقاعدين قبل صدور القرار 2008/495

أعلن أمني س���ر نقابة شركة 
النفطي س���عد  القطاع  خدمات 
اخلنني توقيع اتفاق قانوني بني 
النقابة ومكت���ب احملامي محمد 
ناصر اجلميع للمحاماة »املجموعة 
العربية للمحاماة« يقوم مبوجبه 
املكتب بجميع اإلجراءات واألمور 
بالنقابة من  القانونية اخلاصة 
رفع دعاوى أو الدفاع عن النقابة 
في ح���ال التقدم بأي ش���كوى 

قانونية ضدها.
وكشف اخلنني في تصريح 
صحافي ان مكتب اجلميع للمحاماة 
سيقوم بتقدمي استشارات قانونية 
مجانية جلميع اعضاء اجلمعية 
العمومية، كما س���يقدم املكتب 
خصما بقيمة 50% على القضايا 
املرفوع���ة لصالح أي عضو من 
العمومية  أعض���اء اجلمعي���ة 

ناشد اخلبير االمني واملتحدث 
االعالمي باسم الضباط املتقاعدين 
العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائ���ب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
والنائ���ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك واعضاء مجلس االمة دفع 
الظلم الذي وقع على 220 ضابطا 
قياديا متقاعدا هم وعائالتهم من 
منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع 
واالدارة العامة لالطفاء واحلرس 
الرتب  الوطني ممن يحمل���ون 
القيادية من رتبة عقيد الى رتبة 
لواء وذلك بعدم شمولهم بقرار 
الوزراء رقم 2008/495  مجلس 
على الرغم من التوصيات الفنية 
املتخصصة والتي اوصت وطالبت 
بوضع آلية معينة لشمولهم بذلك 
القرار )اللجنة الرباعية للبدالت 
واملكافآت � توصية جلنة الداخلية 
والدفاع مبجل���س االمة 2009 � 
املوافقات الضمني���ة واملبدئية 
من قبل وزارة الداخلية � قيادة 
احلرس الوطني � االدارة العامة 
لالطفاء(، كما ان العديد من هذه 

او ضده فيما يخ���ص القضايا 
الشخصية.

واش���ار ال���ى انه عل���ى أي 
عضو يريد االس���تفادة من تلك 
املميزات اجلديدة مراجعة مقر 

القيادات ق���د تقاعدوا قبل وقت 
قصير من تقدمي هذا القرار وذلك 
لعدم معرفتهم بقرب صدور هذا 

القرار من مجلس الوزراء.
وأضاف الش���ليمي: لقد كان 
للموقف املشرف واملسؤول من 
اعضاء مجلس االمة، خصوصا 
من رئاس���ة املجل���س وجلنتي 
الداخلية والدفاع وجلنة العرائض 
والش���كاوى واللجنة املالية في 
مجلس االم���ة ووزارة الداخلية 
واحلرس الوطني واالطفاء، ابلغ 
االثر والتقدير م���ن قبل هؤالء 

النقابة الكائ���ن في املنقف على 
الطريق الساحلي مباشرة � عمارة 
الصايغ كلينك الدور 11 ألخذ كتاب 
النقابة تسهيال على  خاص من 
االعضاء فيم���ا يخص القضايا 

الشخصية.
وش���دد اخلن���ني ف���ي ختام 
تصريحاته على ان نقابة شركة 
النفطي ملتزمة  القطاع  خدمات 
التزاما كامال بالدفاع الكامل عن 
جمي���ع موظفي الش���ركة فيما 
يخص القضايا العمالية، مؤكدا 
ان اب���واب النقابة مفتوحة امام 
جميع موظفي الشركة وستظل 
كما عهدها اجلميع مدافعا قويا 
وحصنا منيعا ف���ي الدفاع عن 
جميع حقوق ومكتسبات االخوة 
النفطية او  في شركة اخلدمات 

القطاع النفطي ككل.

الضباط الذين امضوا اكثر من 25 
عاما في ميدان الدفاع عن الوطن 
وحدوده وسالمته وتوقير االمن 
واالمان للمواطنني واملقيمني على 
حد س���واء، مضيفا: مازال االمل 
كبيرا من القيادات السياس���ية 
بوطننا الكويت في النظر بعني 
التقدير واملساواة والعطف لهذه 
الش���ريحة احملددة من الضباط 
والذين يش���عرون باملرارة من 
عدم االنصاف لعدم مس���اواتهم 
بزمالئهم الضباط القادة اآلخرين 
والذين تقاعدوا بعدهم بأسابيع 
قليلة، علما ان هذه الدراسات قد 
بدأت منذ عام 2004 ومت رفعها 

في عام 2008.
وتاب���ع قائال: لق���د كان عدد 
الضباط الق���ادة املتقاعدين في 
هذه الفترة 220 ضابطا قياديا، 
وقد قام مجل���س الوزراء برفع 
مرس���وم بقانون ال���ى مجلس 
االمة بشأن العالوات واملعاشات 
االستثنائية، وعليه فإننا نأمل 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
ورئي���س واعضاء مجلس االمة 
شمول هؤالء الضباط املتقاعدين 

بهذا القرار.

فريحة األحمد: اللجان والمبرات الخيرية
ضرورة لخدمة المواطنين والمقيمين

بشرى شعبان
أشادت رئيسة جلنة األم املثالية واالسرة املتميزة الشيخة فريحة 
األحمد باجلهود التي تقوم بها اجلمعيات واللجان واملبرات اخليرية 
في املجتمع خلدمة املواطنني واملقيمني من األسر املتعففة في البالد 
ويعلم اهلل لوال مد يد العون لتلك االسر من خالل تلك اجلهود اخليرية 
لوجدنا البعض من الفقراء ال يجد قوت يومه، لكن وجود عدد كبير 
من احملس���نني في كويت اخلير س���اعد الكثيرين على أن يعيشوا 
عيشة كرمية. وقال الشيخة فريحة في تصريح صحافي بعد لقائها 
في مكتبها رئيس مبرة الرحمة اخليرية بدر ماجد املطيري ورئيسة 
مركز احلور النس���ائي التابع للمبرة منيرة احلربي اننا نس���تذكر 
ونحن نعيش الذكرى العش���رين لتحرير الكويت من براثن احتالل 
همجي في الثاني من أغس���طس عام 1990 كيف عادت الكويت حرة 
أبية خالل س���تة شهور فقط أرجع الكثيرون أن أحد أقوى األسباب 
هي أكف الدعاء والتضرع من قب���ل الفقراء وااليتام في دول العالم 
والذين كانوا يعيشون من مساعدات وتبرعات احملسنني الكويتيني 
والتي كانت تصلهم عبر اجلمعيات اخليرية الكويتية والتي كان ذلك 
العمل الكبير والذي جبل عليه أهل الكويت قبل ثالثة قرون وأصبح 
عادة في كل بيت س���ببا رئيسا لعودة الشرعية لوطننا الغالي مما 
يدعونا للتمسك بهذا العمل االسالمي والتصدي لزيادة االموال لقول 

الرسول ژ في احلديث الشريف »ما نقص مال من صدقة«.
بدوره، أثنى رئيس مبرة الرحمة اخليرية بدر ماجد املطيري على 
حفاوة االستقبال من قبل الشيخة فريحة األحمد واعطاء توجيهاتها 
لالس���تمرار على النهج اخليري الذي تسير عليه املبرة، وهذا ليس 
غريبا عليها، فهي من أس���رة الصباح الكرمية الذين مدوا يد العون 
للشعب الكويتي والشعوب احملتاجة، وخير دليل املكرمة األميرية 
التي أمر بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد جلميع افراد 
الشعب من صغيرهم لكبيرهم، وكذلك أمره السامي بتوزيع التموين 
باملج���ان على كل من لديه بطاق���ة متوين ليعم اخلير باالضافة الى 
املواطن���ني املقيمني من أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي، وكذلك 
البدون من غير محددي اجلنس���ية، وهذا طبع أهل الكويت بالكرم 

واجلود وعلى رأسهم صاحب السمو األمير.
من جانبها، أكدت رئيسة مركز احلور النسائي منيرة احلربي: ان 
لقاءنا مع الشيخة فريحة األحمد شجعنا على االستمرار في رسالتنا 
اخليرية والدعوية، وان ذلك الدعم املعنوي يزيد من عزمنا في هذا 
العمل التطوعي الذي ال نرجو منه س���وى رضا اخلالق س���بحانه 
وتعالى، خاصة عندما نقدم الدورات التثقيفية لنس���اء الكويت من 
أجل خلق جيل واع من خالل ايجاد أم متنورة بجميع مناحي احلياة 
حتى تربي أبناءها التربية االس���المية الصحيحة التي حثنا عليها 
رسولنا الكرمي، فاألم مدرسة ان أعددتها أعددت شعبا طيب االعراق 

كما قال شاعر النيل حافظ ابراهيم.

علي القبندي

العتيبي: متفائلون بإقرار قانون الجمعية لتعديل بدالت ومكافآت المعلمين

أكد رئي���س جمعية املعلمني 
متعب العتيبي أن كل مؤشرات 
ال���ذي أعدته  القان���ون  إق���رار 
اجلمعي���ة وتق���دم ب���ه النواب 
د.جمعان احلربش وفالح الصواغ 
الطبطبائي ود.فيصل  ود.وليد 
املس���لم ومحمد هايف لتعديل 
بدالت ومكاف���آت أعضاء الهيئة 
التعليمي���ة ف���ي وزارة التربية 
تدعو إلى التفاؤل في ظل التحرك 
اجلاد واحلثيث الذي بذل من قبل 
مجلس إدارة اجلمعية الس���ابق 
وفي ظل ما تشهده البالد بشكل 
إيجابية في  عام من مستجدات 
إقرار الزيادات والكوادر الوظيفية 
للعديد من الشرائح املهنية إلى 
جانب وجود حترك جاد من قبل 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
التي أكدت دعمها وتبنيها مشروع 

القانون.
وذكر العتيبي أنه بالرغم من 
وجود تنسيق دائم بني اجلمعية 
ورئيس اللجنة التعليمية في 
مجلس األمة د.جمعان احلربش 
ملنح القانون صفة االستعجال 
إلق���راره، إال أن التوجه القائم 
اآلن هو إعطاء الفرصة لوزيرة 
التربي���ة في إق���راره باالتفاق 
املدنية بعد  مع ديوان اخلدمة 
التأكيدات التي أعلنتها الوزيرة 
ف���ي دعمها وتبنيه���ا إياه، في 
حني أن اجلمعية ستبقى على 
تنسيقها الدائم مع رئيس اللجنة 
التعليمية التخ���اذ اخلطوات 
املناس���بة في وجود أية حالة 
من التأخير وأنها ستعمل على 
ضرورة منحه صفة االستعجال 
من قبل مجلس األمة أو لتحديد 
جلسة خاصة ملناقشة قضايا 
التعليم يعطي لها األولية في 
االنعقاد مع عودة جلسات مجلس 
األمة خالل مطلع مارس املقبل 
على أن يتم في هذه اجللس���ة 

مناقشة املشروع والعمل على 
إقراره.

وأشار العتيبي إلى أن مشروع 
القانون املقترح من قبل اجلمعية 
يش���مل إلى جانب رفع مكافآت 
املستوى الوظيفي وبدل إشراف 
للوظائف اإلشرافية والتوجيه 
واملكاف���آت التش���جيعية إل���ى 
منح املعلمني مكافآت املؤهالت 
العلمية بواقع 200 دينار حلملة 
املاجس���تير و400 دينار حلملة 
الدكتوراه و1500 دينار لألعمال 
املمت���ازة و1000 دين���ار نظير 
اجتياز الدورات التدريبية التي 
يتم االتفاق عليها من قبل ديوان 
التربية  املدنية ووزارة  اخلدمة 
إلى جانب منح املعلمني مكافأة 
استحقاق مبا يعادل مرتب سنة 
ونصف السنة عن آخر مرتب على 
أن يكون قد مضى على خدمتهم 
30 عاما للذكور و25 عاما لإلناث 
ويسري ذلك أيضا على احملالني 
للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر 
من 50% بصرف النظر عن سنوات 
اخلدمة، كما أن القانون املقترح 
وضع مكافأة املستوى الوظيفي 
وبدل إشراف الوظائف اإلشرافية 
والتوجيه واملكافأة التشجيعية 
في حكم املرتب فتصرف كاملة أو 
مخفضة كما أنه ال يجوز اجلمع 
بني املكافآت املقررة بهذا القانون 
وأي بدالت متنح بصفة شخصية 

أو بسبب طبيعة العمل.
واختتم العتيبي تصريحه، 
مش���يرا إلى أن���ه ال يوجد أي 
مبرر منطقي من قبل السلطتني 
أو من  التشريعية والتنفيذية 
املدنية  قبل دي���وان اخلدم���ة 
للحيلول���ة دون إقرار القانون 
اجلديد أو لتعطيله، مؤكدا أن 
القانون من شأنه أن يساهم في 
رفع مكانة املعلمني املادية ويؤمن 
الوظيفي  للتربية االس���تقرار 

املنشود إلى جانب أنه سيساهم 
وإلى حد كبير في أنصاف أهل 
امليدان من املعلمني واملعلمات 
ومس���اواتهم مع بقية زمالئهم 
في التعليم التطبيقي وحتقيق 

مبدأ العدالة.

نص القانون

جدير بالذك���ر أن أبرز مواد 
االقتراح بالقانون في شأن منح 
الهيئة  بدالت ومكافآت ألعضاء 
التعليمي���ة الكويتي���ني بوزارة 
التربي���ة ج���اءت عل���ى النحو 

التالي:
أول���ى: مينح أعضاء  � مادة 
الهيئة التعليمية مكافأة املستوى 
الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف 
اإلش���رافية والتوجيه ومكافآت 
تش���جيعية وذلك وفقا للفئات 
املبين���ة باجلدول )1، 2( املرفقة 

بهذا القانون.
� مادة ثاني���ة: مينح أعضاء 
الهيئة التعليمية مكافآت مؤهل 
علمي مبل���غ 200 دينار حلملة 
املاجس���تير و400 دينار حلملة 

الدكتوراه.
� مادة ثالثة: تعدل قيمة مكافأة 

� مادة خامسة: مينح أعضاء 
الكويتيون  التعليمي���ة  الهيئة 
مكافأة اس���تحقاق مب���ا يعادل 
مرتب س���نة ونصف السنة عن 
آخر مرتب حصلوا عليه على ان 
يكون قد مضى على خدمتهم 30 
سنة للذكور و25 سنة لإلناث، 
كما يسري هذا احلكم على الذين 
الطبي بنسبة  يحالون للتقاعد 
عجز أكثر من 50% وبصرف النظر 

عن سنوات اخلدمة.
� م���ادة سادس���ة: تأخذ كل 
من مكافأة املس���توى الوظيفي، 
وبدل إشراف الوظائف اإلشرافية 
والتوجيه واملكافأة التشجيعية 
حكم املرت���ب فتصرف كاملة أو 

مخفضة تبعا له.
� مادة سابعة: ال يجوز اجلمع 
بني املكافآت املقررة بهذا القانون 
وأي بدالت متنح بصفة شخصية 

أو بسبب طبيعة العمل.
� مادة ثامنة: ت���درج املبالغ 
القانون  الالزم���ة لتنفيذ ه���ذا 
مبيزاني���ة وزارة التربي���ة في 
البند والب���اب املختص اعتبارا 

من ميزانية 2012/2011.
� مادة تاس���عة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ 
هذا القان���ون ويعمل به اعتبارا 
من تاري���خ نش���ره باجلريدة 

الرسمية.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون في شأن منح 
الهيئة  بدالت ومكافآت ألعضاء 
التعليمي���ة الكويتي���ني بوزارة 

التربية ما يلي:
ان وظيفة املعلم مبا تلعبه من 
دور أساسي في صياغة وإعداد 
أجيال املس���تقبل حتتل مكانة 
الوظيفية  الفئ���ات  متميزة بني 
املختلفة داخل اجلهاز احلكومي، 
وقد حرصت الدولة باس���تمرار 
على صيانة هذه الفئة الوظيفية 

العوام���ل  املتمي���زة وتوفي���ر 
واألس���باب الكفيلة باستقرارها 
وظيفيا وحتقيق قدر معني من 

الرضا الوظيفي لديها.
ويأتي هذا القانون في سياق 
احلرص عليها إضافة إلى تبني 
املعالم للنظام  رؤية واضح���ة 
الوظيفي اجلديد من خالل حتديد 
مسارات العمل فيه وما يحتاجه 
من مستلزمات تكفل له النجاح 

واالستمرارية.
ان هذا القانون ينبع أساسا 
من الواقع املعاش ملهنة التعليم 
وما تعانيه من تس���رب وظيفي 
وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي 
الدراسات الصادرة من  أثبتتها 
اجلهات املسؤولة عن التعليم في 
الكويت، وقد يكون مرده ضمن 
أمور أخرى، إلى أن املزايا املادية 
والعينية التي يتمتع بها عضو 
الهيئة التعليمية ال تتوافق وحجم 
األعباء الوظيفية ودرجة االلتزام 
جتاه العمل ومسؤولياته اجلسام 
الوظائف احلكومية  إلى  قياسا 

األخرى.
وقد ترتب عل���ى هذا الواقع 
أن أصبحت مهنة التعليم مهنة 
طاردة وغير محفزة للعاملني في 
هذا احلقل، ويضع هذا القانون 
نظاما وظيفيا جديدا يهدف بدرجة 
أساسية إلى خلق واقع وظيفي 
ملهنة التعليم يجعل منها وظيفة 
جاذبة تستقطب الكفاءات واالعداد 
املطلوبة لهذه املهنة، ويخلق روح 
التنافس البناء بني العاملني فيها 
ويكافئ بدرجة أساسية املميزين 
منهم ف���ي عملية الترقي إضافة 
الى خلق واقع يحاول ان يوفق 
بني االستجابة لطموحات املعلم 
في الترقي والنمو الوظيفي وفي 
نفس الوق���ت يعمل على إبقائه 
ضمن إطار مهنة التعليم أطول 

فترة ممكنة.

األعمال املمتازة التي متنح مقابل 
اخلدمات املمتازة ألعضاء الهيئة 
التعليمية لتك���ون 1500 دينار 

سنويا.

� مادة رابع���ة: مينح أعضاء 
الهيئة التعليمية الذين يجتازون 
ال���دورات التدريبي���ة التي يتم 
االتفاق عليها بني ديوان اخلدمة 

املدني���ة ووزارة التربية مكافأة 
مقدارها 1000 دينار نظير اجتياز 
تلك الدورات خالل العام الدراسي 

الواحد.

جدول مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة
المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس

شروط شغل الوظيفةالوظيفة
مكافأة المستوى 

الوظيفي
مكافأة 

تشجيعية
بدل تدريس

مؤهل جامعي تربوي + 17 سنة خبرةمعلم متخصص أ
600400200أو دبلوم تربوي + 19 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 13 سنة خبرةمعلم متخصص ب
500350175أو دبلوم تربوي + 15 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 9 سنوات خبرةمعلم أ
400300150أو دبلوم تربوي + 11 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 5 سنوات خبرةمعلم ب
350250125أو دبلوم تربوي + 7 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + سنتني خبرةمعلم ج�
300200100أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 1 سنة خبرةمعلم د
25015075أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة

20010050دبلوم تربويمعلم ه�

جدول بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني
بدل اإلشرافالوظيفة

400موجه فني عام � مدير مدرسة � مدير روضة

300موجه فني أول � مدير مدرسة مساعد � مدير روضة مساعد

200موجه فني مادة دراسية � رئيس قسم � معلم أول � مشرف فني

أكد عدم وجود أي مبرر لتعطيله

  1500 دينار لألعمال الممتازة و200 للماجس�تير و400 للدكتوراه و1000 للدورات ومرتب سنة ونصف لمكافأة االستحقاق
  القانون يش�مل رفع مكافآت المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف اإلشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية

الحسيني: فتح مكتب ثقافي في نيوزيلندا
كواالملب����ور � كون����ا: يقوم امللح����ق الثقافي في 
س����فارتنا لدى اس����تراليا د.عمار احلسيني بزيارة 
رسمية لنيوزيلندا لعقد لقاءات مع اجلامعات املختلفة 

والطلبة الكويتيني الدارسني هناك.
وقال احلسيني في اتصال هاتفي مع »كونا« أمس 
»ان الزيارة الرسمية تأتي ضمن خطة وزارة التعليم 
العالي لفتح مكتب ثقافي كويتي في نيوزيلندا نظرا 
الهتمام الوزارة بنيوزيلن����دا كدولة ابتعاث تتميز 

بوجود جامعات ذات مستوى عاملي«.
النيوزيلندية تخضع  وأضاف »ان اجلامع����ات 
ملعايير أكادميية عالية بإشراف جهة حكومية مركزية 
تقوم مبتابعة وتقييم هذه اجلامعات والبرامج التي 

تطرحها، األمر الذي يضمن كفاءتها ومتيزها«.
واش����ار احلس����يني إل����ى ان الزيارة ستش����مل 
مدن »كرايستش����يرش« و»دنيدن« و»باملرستون« 
و»اوكالن����د« حيث س����يقوم بااللتقاء م����ع الطلبة 
الكويتيني هناك واالجتماع مع جامعات »كانتبري« 
و»لنوكلن« و»اوتاقو« و»اوكالند« وجامعة »اوكالند 

للتكنولوجيا«.
وأكد ان االجتماعات تهدف الى توثيق العالقة مع 

هذه اجلامع����ات ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيني 
واالطالع على التطورات اخلاصة ببرامجها األكادميية 
املطروحة ومتابع����ة ما مت االتفاق عليه في الزيارة 
السابقة التي قام بها رئيس املكتب الثقافي في استراليا 

د.احمد االثري لهذه اجلامعات في العام املاضي.
وبني ان زيارته الى نيوزيلندا ستش����مل أيضا 
االلتقاء مبسؤولي امللحقية الثقافية السعودية في 
»اوكالند« لالطالع واالستفادة من جتربتهم السيما انهم 

امللحقية الثقافية العربية الوحيدة في نيوزيلندا.
ويقدر عدد الطلبة الكويتيني الدارسني في نيوزيلندا 
ب� 150 طالبا وم����ن املتوقع ان يصل العدد إلى 200 
طالب خالل العام احلالي. وكان برنامج االبتعاث بدأ 
مع افتتاح املكتب في اس����تراليا في عام 2009 ومن 
املخطط له ان يصل عدد الطلبة الكويتيني هناك إلى 

أكثر من 500 طالب خالل عامني.
اما في استراليا فيرأس املكتب الثقافي الكويتي في 
العاصمة »كانبرا« د.احمد األثري ويقوم باإلشراف 
املباشر على الطلبة الكويتيني الدارسني في استراليا 
ونيوزيلندا واليابان وهونغ كونغ والدول احمليطة 

امللحق الثقافي د.عمار احلسيني.

»البحري« يدعو الحداقة لالشتراك في مسابقة 
الكويت الكبرى ال� 37 لصيد السمك


