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 مريم بندق
  خاطبـــت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن للموافقة 
على صرف مســـتحقات جلنة 
تدريب املرشدات املشاركات في 
الثالث  مخيم السالم السنوي 
عشر من خارج الوزارة خالل 
الفترة مـــن ٢٠٠٩/١٢/١٥ حتى 
٢٠١٠/٢/١٠ وذلك مبعدل صرف 
االعمـــال االضافيـــة وبيانهم 
كالتالي: هند محمد الهوليـ  ١٦٨ 
دينارا، لولوة عبداهللا الشطي 

ـ ١٦٨ دينـــارا، ليلى صالح اجليماز ـ ١٢٦ دينارا، ميرفت حســـن 
عبدالرحمن ـ ١٦٨ دينارا، اماني اســـعد ميخائيـــل ـ ١٢٨ دينارا، 
ســـمية محمد وليد العتيبي ـ ١٢٨ دينارا ونـــوال محمد ابراهيم 
ـ ١٦٨ دينـــارا. وطالبت ايضا بصرف مســـتحقات جلنة تدريب 
املرشـــدات املشـــاركات في املخيم الدولي باليابان من ٢٠١٠/٦/٦ 
حتى ٢٠١٠/٧/٢٩ وهم: هند محمد الهوليـ  ١٤٠ دينارا، نوال محمد 
ابراهيمـ  ٦٠ دينارا، ميرفت حسن عبدالرحمنـ  ٨٠ دينارا ومحمد 

الديب خليفة ـ ٨٠ دينارا. 

 أشادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
باملستوى املتميز للطلبة املشاركني في «مسابقة الكويت السنوية 

األولى للتصميم الهندسي لطلبة وطالبات املرحلة الثانوية».
  وقالت احلمود في تصريح للصحافيني مساء امس األول عقب 
رعايتها احلفل اخلتامي للمسابقة التي نظمها مركز طاقة لالستشارات 
الهندسية بالتعاون مع وزارة التربية ان املسابقة إحدى املسابقات 
املتميزة التي تدعم وتشحذ همم الطلبة في املجالني العلمي والهندسي 
مضيفة ان املســـابقة مشـــجعة للطلبة الذين يتمتعون بطاقات 

إبداعية وأفكار خالقة.
  وثمنت جهود اجلهة املنظمة للمسابقة وفكرتها في فتح مجال 
التنافس العلمي بني طلبة وطالبات املرحلة الثانوية في مجال الهندسة 

ورعايتها الشباب رعاية تستند الى أسس علمية سليمة.
  من جهته قال رئيس اللجنة العليا املنظمة للمســـابقة م.وليد 
اخلميس ان املسابقة تهدف الى تشجيع وتأهيل الشباب الراغبني 
في دخول مجال الهندســـة ورعاية املهارات الهندسية واإلبداعية 
لديهم مثل مهارة العمل في الفريق والتواصل الفعال ومهارة حل 
املشكالت وتعريف املجتمع بضوابط وآداب مهنة الهندسة فضال 

عن الهام الشباب الستكشاف حتديات مهنة الهندسة.
  وأوضح ان فكرة مشروع مسابقة هذه السنة هي تصميم وبناء 
املنجنيق الذي من خالله يتعلم املشاركون بعض األفكار واخلطوات 
املهمة في عملية التصميم الهندسي وتنفيذ املشاريع حيث يستفيد 
الطلبة من تطبيق مفاهيم التسارع والسرعة والقوة وحتول الطاقة 

والعزم باإلضافة الى أساسيات الهندسة األخرى.
  وأضاف ان عدد الفرق املشـــاركة هذا العـــام بلغ ١٨ فريقا من 
مدارس املرحلة الثانوية احلكوميـــة واخلاصة وتكون كل فريق 
من ثالثة طلبة مضيفا ان اجلوائز والتكرمي تشمل الفرق الفائزة 
باملراكز الثالثـــة األولى الى جانب الفريـــق احلاصل على جائزة 

أفضل تصميم هندسي.
  وأشـــار اخلميس الى املستوى املتقدم الذي وصل اليه الطلبة 
والطالبات املشاركون سواء من مدارس وزارة التربية او املدارس 
اخلاصة في طريقتهم في العمل في فرق من خالل توزيع املهمات 
والتعـــاون اجليد والتنســـيق فيمـــا بينهم في تصميـــم وتنفيذ 

مشروعاتهم.
  وقال ان املنظمني يتطلعون الى ان تتسع املسابقة في السنوات 
املقبلة لتشـــمل الشباب في بلدان اخلليج العربي مضيفا ان فكرة 
املســـابقة حتولت لواقع لتشكل مســـاهمة في دفع الشباب نحو 

تنشيط العقول واإلبداع العلمي.
  من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة شل الكويت احمد مطيع 
الراعي الرسمي للمســـابقة ان الشركة هدفت من خالل مشاركتها 
الى تعريف طلبة املرحلة الثانوية مببادئ الهندسة بشكل علمي 
ومشـــوق ومبا يسهم في تقدمي جيل من الطلبة املبدعني الراغبني 

في االلتحاق مبجال الهندسة مبختلف فروعها في املستقبل.
  وشـــمل احلفل عرض فيلم وثائقي حول املسابقة أعقبه إعالن 
نتائج املشروعات الفائزة وتكرمي احلاصلني على املراكز املتقدمة 
من قبل وكيل وزارة التربية املســـاعد لألنشـــطة الطالبية دعيج 

الدعيج. 

 مريم بندق
  ناشد التربويون في امليدان 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود التدخل 
التأخير والعمل  حلسم اسباب 
على اتخاذ اجراءات صرف املكافآت 

مقابل اعمال االمتحانات.
  وقالــــوا في اتصــــاالت مع 
«األنباء» هل يعقل ان يتأخر قرار 
تكليف اعضاء بسحب اختبارات 
باملناطق التعليمية ملدة ٥ اشهر؟ 
واضافوا ان العاملني في املناطق 
التعليمية الست كلفوا بالعمل 
منذ بداية شهر سبتمبر وحتى 

اآلن لم يصدر قرار رســــمي بتكليفهم حتى تتمكن 
االدارة املالية من صرف مستحقاتهم.

  واوضحوا ان املشكلة ليست فقط في تأخر اصدار 
القرار ولكن في تبادل اللوم بني القيادات التربوية 
بأنها وراء التأخير، مشيرين الى ان قطاع التعليم 
العام ابلغهم بأن القرار رفع لوكيلة الوزارة منذ بدء 

تكليفهم في سبتمبر املاضي اي منذ ٥ أشهر.
  وتطرقوا الى املكافآت املستحقة عن الفترة الثانية، 
موضحــــني ان هناك ما يقارب ألفا من العاملني في 

كنترولي القسمني العلمي واالدبي 
للفترة الدراسية الثانية لطلبة 
الصف الثاني عشر لم يتسلموا 
مكافآتهم حتى اآلن وبالرغم من 
جاهزية املزاوالت، اال انها لم توقع 

للصرف حتى اآلن.
  مشــــيرين ايضــــا الى تأخر 
مكافــــآت فــــرق برنامــــج عمل 
احلكومة التي بدأت عملها منذ 
فبراير ٢٠١٠ وبالرغم من مرور 
سنة كاملة اال انه لم يتم صرف 

هذه املكافآت.
  وطالبوا ايضا الوزيرة بالنظر 
في ملف مكافآت املصححني في 
املدارس في املناطق التعليمية الست الذين قاموا 
بواجبهــــم على اكمل وجه خــــالل امتحانات نهاية 
العام الدراسي املاضي لطلبة الصفوف من الرابع 
االبتدائي وحتى احلادي عشــــر ولكن حتى اآلن لم 
يعتمد املسؤولون املزاوالت املوجودة على مكاتبهم! 
واختتم التربويــــون مطالبهم بالتذكير بأن نهاية 
السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ على االبواب وحتى ال تعلق 
املبالغ املوجودة لهذه املكافــــآت كأمانات وتتفاقم 

مشكلة التأخير. 

 قبول أبناء العاملين بـ «التعليم العالي» 
في المدارس الحكومية

 مريم بندق
  اعتمد مجلس وكالء وزارة التربية 
قرارا بقبول أبنـــاء العاملني في وزارة 
التعليـــم العالي باملـــدارس احلكومية 
بالتعليم العام اعتبارا من العام الدراسي 

 منى اللوغاني ٢٠١١-٢٠١٢. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 د.موضي احلمود  عبدالعزيز الزبن 

 هند الهولي 

 (أنور الكندري)  الدعيج يكرم الشباب املبدع 

 والفتيات يحملن شهادات التقدير 

 «الديوان» يوافق على مكافآت بعض العاملين 
في لجان الجرد بـ «التربية»

 التربويون يناشدون الحمود
  صرف مستحقات «االمتحانات»

 مريم بندق
ــق رئيس ديوان اخلدمة    واف
الـزبن  ــة عـبدالعزيز  املــدنـي
ــآت جلنة  ــرف مكاف ــى ص عل
ــة بإدارة  ــرد املخازن الفرعي ج
ــنة  للس واملخازن  ــدات  التوري
ــة ٢٠١٠ - ٢٠١١ عن الفترة  املالي
ــى يوليو العام  ــن ابريل وحت م
ــماء  أس يلي  ــا  وفيم ــي  املاض

املشمولني بالصرف: 
  ٭  وليد علي القطان

  ٭  متروك دعيج املطيري
  ٭  آمنة حسني ذياب

  ٭  صديقة عبدالرسول دشتي
  ٭  نوف غصاب منيف

  ٭  ميسون عبدالكرمي اخلباز
  ٭  وسام سعد الشالحي

  ٭  علياء محمد سيد علي
  ٭  حنان هاشم احمد

  ٭  نورة سعود فهاد العجمي
  ٭  جميلة مبارك العدواني

  ٭  بدور عبداهللا ناصر العجمي

  ٭  البندري غازي العتيبي
  ٭  نهاد محمد معرفي

  ٭  ابرار عبدالعزيز املرشد
  ٭  وداد صالح اخلضر

  ٭  فاطمة حسني الشمري
  ٭  منى سعود العتيبي
  ٭  فاطمة غنام العازمي
  ٭  سلوى ناصر السبت

  ٭  سميرة مصطفى خاجة
  ٭  ليلى سالم الكبيسي

  ٭  اسماء سالم العازمي
  ٭  غدير عواد العازمي
  ٭  شيماء عيد العازمي

  ٭  مشاعل تراحيب املطيري
  ٭  منيرة صالح العتيبي

  ٭  منى عوض املطيري
  ٭  عذاري نايف املطيري
  ٭  طاهرة علي بوصخر

  ٭  وداد عيسى
  ٭  نعمة حسني العجمي
  ٭  عمشة عياد الرشيدي
  ٭  شيمة سعد العجمي
  ٭  جميلة ملام العازمي

  ٭  حنان جاسم
  ٭  عزوة محسن العجمي
  ٭  بشاير ناصر العازمي

  ٭  نادية فالح العازمي
  ٭  امينة سليمان الكندري

  ٭  بدرية سعد العازمي
  ٭  سارة فالح العجمي

  ٭  انصاف احمد حسني احمد
  ٭  غدير مبارك العازمي

  ٭  ضياء احمد الشخص. 

 وزيرة التربية طلبت من الزبن 
اعتماد المبالغ المستحقة 

للمرشدات ومخيم «السالم»

 مطيع: تقديم جيل من المبدعين لاللتحاق بفروع الهندسة  

 الحمود: مسابقة مركز «طاقة» مشجعة للطلبة 
أصحاب الطاقات الهندسية اإلبداعية


