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 السديراوي وافقت على نقل لطيفة العجيل إلى «العاصمة»

 مريم بندق
  وافقت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي على نقل 
مديرة إدارة الشؤون التعليمية مبنطقة اجلهراء التعليمية 
لطيفـــة العجيل الى العمل مبنطقـــة العاصمة التعليمية 
بالوظيفة نفســـها. هذا وقالت مصادر تربوية لـ «األنباء» 
انه سيتم اإلعالن عن وجود شاغر في وظيفة مدير إدارة 
الشـــؤون التعليمية على ان يتم تعيني من يجتاز املقابلة 

في منطقة اجلهراء أو يتم إجراء تدوير بني مديري إدارات 
الشؤون التعليمية احلاليني لتلبية رغبات البعض منهم في 
حال تقدم بذلك. هذا ويعكف قطاع التعليم العام بالتعاون 
مـــع اجلهة املختصة بالوزارة على تنظيم مقابالت لســـد 
الوظائف الشاغرة والتي منها مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
في أغلب املناطق، مدير إدارة املكتبات، مدير إدارة مكتب 

 متاضر السديراويالتنسيق ومتابعة التعليم العام. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 مريم بندق
  انتهت وزارة التربية من جميع االجراءات 
املطلوبة حلصر االســـماء املستحقة لصرف 
مكافأة االعمال املمتازة من املعلمني واالداريني 
فيما عدا خطوة واحدة وهي املراجعة االخيرة 

بإدارة الشؤون القانونية وشعبة االجازات.

  وقالت مصادر تربوية رفيعة لـ «األنباء» 
ان هذه اخلطوة حتتاج الى ايام محدودة جدا 
للتدقيـــق ثم تتم احالة االســـماء الى القطاع 
املالي على ان يتم تســـكني املبالغ املســـتحقة 
لهم ورفعها الى البنك املركزي لتوزيعها على 

البنوك احمللية. 

 «ممتازة» 
  التربية على وشك 

الصرف

 وزيرة التربية تستجيب لمناشدة التربويين عبر «األنباء» وتشكل فريقاً برئاستها إلعداد الالئحة الداخلية لمركز تطوير التعليم 

 صرف مستحقات العاملين في االمتحانات قبل نهاية الجاري
 مريم بندق

  استجابت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ملا نشرته «األنباء» 
بتاريـــخ ٢٤ فبرايـــر املاضي حتت عنوان 
«التربويـــون يناشـــدون احلمود صرف 

مستحقات االمتحانات».
  وقد علمت «األنبـــاء» ان وكيلة وزارة 
الســـديراوي طلبت على  التربية متاضر 
وجه السرعة من الوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني مزاوالت العاملني في 
كونترولي القسمني العلمي واالدبي للفترة 
الدراســـية الثانية واملؤجل لطلبة الثاني 
عشر ليتســـنى صرف املكافأة املستحقة 
لهم قبل انتهاء الســـنة املالية ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ 

في ٣١ اجلاري.
  وقالت مصادر تربوية ان اللوغاني قامت 
الوكيلة  الى  املزاوالت املطلوبة  بتســـليم 

السديراوي اخلميس املاضي.
  وبخصوص مكافـــأة اعضاء كونترول 
سحب االختبارات في املناطق التعليمية، 
افادت املصادر بـــأن اللوغاني قامت برفع 
قرار التكليف بعد اجراء التعديالت املطلوبة 
الى الوكيلة الســـديراوي وذلك بعد اطالع 

مديري عموم املناطق التعليمية.
  وقالت املصادر: سننتظر من السديراوي 
اعتماد القرار وابالغه للقطاع املالي متهيدا 

للصرف.
  إلى ذلك شّكلت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضـــي احلمود فريق  التعليم 
الداخلية  الالئحة  عمل برئاســـتها إلعداد 
التعليم يضم:  الوطني لتطويـــر  للمركز 
مدير عام املركز الوطني لتطوير التعليم 

نيابـــة عنها االمير حمـــزة، وفد من مركز 
الروبوت التابع لوزارة التربية يتضمن ٦ 

طلبة وعددا من املدربني.
  واعرب رئيس الوفـــد الكويتي مراقب 
األنشطة املدرسية في منطقة حولي محمود 
دشتي في تصريح لـ «كونا» عن سعادته 
باملشـــاركة في هذه البطولة الكبيرة التي 
يحتضنها األردن الشقيق لتعزيز التواصل 

بني ابنائنا الطلبة في البلدين.
  واشاد دشتي مبستوى االعداد والترتيب 
لهذه البطولة التي أطلقها األردن منذ أربع 
سنوات كنشاط طالبي مميز يدفع بالطلبة 
العرب نحو التعرف على أساسيات الهندسة 
الصناعية ويفتح لهم أفقا واسعة للتفكير 

واالبداع في هذه املجال باملستقبل.
  واضاف ان وزارة التربية بالكويت بدأت 
في تطبيق خطـــة لتعميم علوم الروبوت 
على ٢١ مدرســـة بالكويت وسيشـــهد هذا 
العام انضمـــام طالبات للبطولة الوطنية 
للروبوت متهيدا إلشـــراكهن في املسابقة 

العربية اخلامسة العام املقبل.
  واكد دشـــتي ان مشـــاركة الكويت في 
«البطولة العربية املفتوحة الرابعة للروبوت» 
هذا العام تهدف الى مشاركة الطلبة من جهة 
وتدريب املدربني على التدريب والتنظيم 
من جهة أخرى متهيدا الستضافة الكويت 

هذه البطولة عام ٢٠١٣.
  هـــذا وعبـــر الطلبـــة الكويتيون عن 
سعادتهم بهذه املشـــاركة التي تفتح افق 
التعلم والتدريـــب والتواصل مع الطلبة 
العرب من مختلف الدول العربية»، مؤكدين 
عزمهم علـــى االحتفاظ باملركز األول الذي 

د.رضا اخلياط، مستشار الوزير عبدالعزيز 
اجلاراهللا، ومن اللجنة الوطنية لدعم التعليم 
عبداحملسن السعيد، والوكيل املساعد املتقاعد 

خالد الصليهم، واملقرر عبدالهادي بداح.

  مهام الفريق

  إعداد الالئحة الداخلية للمركز الوطني 
لتطويـــر التعليـــم مبا في ذلـــك الالئحة 
التنظيمية واملالية واملوارد البشرية على 

ان تشتمل على:
  ١ـ  إعداد الهيكل التنظيمي للمركز وحتديد 

مهام ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية.
  ٢ ـ القواعـــد التي تتبع في ادارة املركز 
مبا فـــي ذلك القواعـــد املاليـــة واالدارية 

احملاسبية.
  ٣ ـ قواعـــد تعيـــني العاملـــني باملركز 
ومؤهالتهم العلمية والتربوية ومرتباتهم 
وعالواتهم وترقياتهم وإجازاتهم ومكافآتهم 
وأحـــكام التأديب وانتهاء اخلدمة، وكل ما 
يتعلق بالشؤون الوظيفية مع مراعاة أحكام 

املادتني ٣٨ و٥ من قانون اخلدمة املدنية.
  يحق لرئيس الفريق االستعانة مبن يراه 
مناســـبا من املختصني في وزارة التربية 

وخارجها.
  يجتمع الفريق في الوقت الذي يحدده 

الرئيس في غير أوقات الدوام الرسمية.
  تصرف مكافأة مالية شـــهرية لرؤساء 
وأعضاء اللجان املشار اليهم حسب ما يحدده 

الوزير من بند أعمال أخرى.
  يعمل بهذا القـــرار اعتبارا من تاريخه 

وملدة ثالثة أشهر.
  على جميع جهـــات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
  علـــى صعيد مختلف، شـــاركت وزارة 
التربية في «البطولـــة العربية املفتوحة 
الرابعة لالنســـان اآللـــي» (روبوت) التي 

افتتحت امس في األردن.
  وميثل الكويت فـــي «البطولة العربية 
املفتوحة الرابعة للروبوت»، التي انطلقت 
حتت رعاية امللكة نور احلسني وافتتحها 

حصلت عليه الكويت في البطولة العربية 
الثالثة العام املاضي.

  على صعيد متصل، قالت مديرة معهد 
اليوبيل التابع ملؤسسة امللك حسني اجلهة 
املنظمة للبطولة ســـهى شاهني لـ «كونا»: 
«نشكر اإلخوة في الكويت على مشاركتهم 
املميزة في هذه البطولة والبطوالت التي 
سبقتها، سيما وان فريقهم يتمتع بقدرات 

مميزة وواعدة».
  ويشارك في البطولة التي تستضيفها 
اململكة للمرة الثالثة ٥٠٠ مشـــارك ضمن 
٨٦ فريقا ميثلون طلبة مدارس من االردن 
والكويت والسعودية والبحرين والسودان 

وسورية وقطر ولبنان واالمارات.
  وتتضمن البطولة هذا العام مســـابقة 
«فيرست ليغو العربية» يتنافس الطلبة 
فـــي تصميم وصناعـــة وبرمجة  خاللها 
روبوتات ليغو ضمن موضوع «الهندسة 
احليوية» وشعارها «بودي فورورد»، كما 
تتضمن مســـابقتني فـــي الروبوت لطلبة 

املدارس هي «السومو» و«تتبع اخلط».
  وسيتم االعالن عن الفرق الفائزة خالل 
حفل اخلتام والذي سيعقد مساء األحد املوافق 
السادس من مارس. وستتأهل الفرق الفائزة 
العاملية ملسابقة  البطولة  للمشـــاركة في 
«فيرســـت ليغو ليغ» والتي ســـتعقد في 

الواليات املتحدة األميركية ابريل املقبل.
  يذكـــر ان مركز الروبوت التابع لوزارة 
التربية تأسس عام ٢٠٠٢ ويلقى دعما كبيرا 
من وزارة التربية واملنظمة العاملية الستثمار 
أوقات الفراغ مركزها اآلسيوي في الكويت 

ومعهد الكويت للبحث العلمي. 

 قيمة المكافأة  الوظيفة  االسم 
 ١٧٠٠  وكيل وزارة التربية  متاضر عبدالعزيز السديراوي 
 ١٧٠٠  الوكيل املساعد للشؤون االدارية  عائشة عبداحملسن الروضان 

 ١٧٠٠  الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية  دعيج حمد الدعيج 
 ١٧٠٠  الوكيل املساعد للتعليم العام  منى حمد اللوغاني 

 ١٧٠٠  الوكيل املساعد للشؤون املالية  راضي مطلق الرشيدي  
 ٣٠٠  مدير مكتب وكيل الوزارة  يسرى حميد بوصفر 

 ١٧٠٠ دينار مكافأة السديراوي والروضان والدعيج
  واللوغاني والرشيدي عن «أوبريت الكويت لمن أحبها»

 مشاركة حول مطالبات المعلمين الوافدين
 أنا مواطن مصري أعيش على أرض الكويت ملدة تزيد على ٣٠ 
عاما، فقد تزوجت بها وترعرع بها أبنائي وارتادوا مدارسها، ولذلك 
كله فإن للكويت حقا عليناـ  املقيمني بهاـ  وعليه فإني أوجه رسالة 

للجالية املصرية خصوصا املعلمني املصريني وأناشدهم 
أال يتبعوا األفكار الهدامة التي تدعو الى التظاهر 

واالعتصام داخل الكويت استغالال للظروف 
الراهنة التي مير بها العالم العربي كله، 

وتفويـــت الفرصة على بعض ضعاف 
الذين اســـتغلوا املطالبات  النفوس 
األخيرة للمدرســـني بالتجريح في 
شعب مصر الكرمي، واني من خالل 
جريدتكم أود ان أدعو لوقف احلملة 
املغرضة التي تتم اآلن لبث الفتنة 
بني شعبي مصر والكويت وهما 
اللذان امتزجت دماؤهما الطاهرة 
في حرب حتريـــر الكويت، كما 
امتزجـــت دماؤهما فـــي جميع 
احلروب التي خاضتها مصر من 

أجل العروبـــة، وعليه فإني أفند 
املزاعم التي يدعيها دعاة االعتصام 

من رغبتهم في زيادة الرواتب اخلاصة 
بهم وبدالت السكن اخلاصة بهم دون أن 

يسلكوا الطرق الشرعية لذلك من خالل 
الطلب املباشـــر وبصورة حضارية تعكس 

صورة احلضارة املصرية العريقة الضاربة في 
جذور التاريخ ملدة ٧٠٠٠ سنة.

  أوال: عند التعاقد مع املدرسني املصريني سواء كان تعاقدا داخليا 
أو خارجيـــا فقد أوضح العقد املبرم بني وزارة التربية واملدرس 

احلقوق والواجبات على كل مدرس، كما أوضح قيمة الراتب الذي 
سيتقاضاه املدرس نظير عمله في مهنة التدريس بالكويت.

  ثانيا: العقد يعتبر شريعة املتعاقدين وهو مبدأ قانوني ثابت 
ومتعارف عليه في جميع أنحاء العالم وعند قيام املدرس 
باملوافقة على العقد وما ورد فيه فإن موافقته تلك 
كانت وهو في كامـــل األهلية مبعنى انه لم 
يخضع لقصر أو إجبار للموافقة على العقد 
وما يحتويـــه فعليه ال يجوز املطالبة 
بتغيير بنود العقد دون سلوك الطرق 

الشرعية لذلك.
  ثالثا: في حالة عدم رغبة املدرس 
في استكمال عقده مع الوزارة أو 
إنهائه ألي ســـبب من األسباب 
فإن املدرس يستطيع إنهاء عقده 
بســـهولة دون وقوع أي أضرار 
مادية أو معنوية عليه، وال يوجد 
أي مانع لعودة املدرس الى بلده 

األصلي مصر.
  رابعا: للوزارة احلق في إنهاء 
عقود العمل اخلاصة بأي مدرس من 
املشاركني في االعتصام نتيجة عدم 
رغبة املدرس في القيام بعمله، وهذا ما 

ال نريده لنا كمصريني أو لغيرنا.
  خامسا: أدعو اهللا العزيز القدير أن يفرج 
الكربة والغمة عن بالد املسلمني كلها، كما أدعوه 
عز وجل ان ينير بصيرتنا قبل بصرنا لكي نعي األخطار 

والفنت احملدقة بنا كمسلمني أوال وعرب ثانيا.
  مواطن مصري يعيش بالكويت 

 مريم بندق
  خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وكيل القطاع املالي 
راضي الرشيدي لصرف املستحقات املالية 
العضاء اللجنة الرئيسية ألوبريت «الكويت 

ملن أحبها واخلص لها ٢٠١٠».

  جاء في الكتاب: باالشارة الى املوضوع 
اعاله، والى القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/١٠٩) 
املـــؤرخ في ٢٠١٠/٣/٧ اخلاص بتشـــكيل 
جلنة رئيســـية العـــداد وتنظيم احلفل 
التاسع  الوطني  العيد  الغنائي مبناسبة 
واالربعني وذكرى يوم التحرير التاســـع 

عشر ٢٠١٠.
  يرجى صرف املكافأة املعتمدة من ديوان 
اخلدمة املدنيـــة بالكتاب رقم (١٠٥١٧٧٣) 
بتاريـــخ ٢٠١٠/١١/٢٩ للمذكوريـــن أدناه 
وعددهم (٦) باملكافآت املوضحة باجلدول 

التالي:

 منى اللوغاني  دعيج الدعيج  راضي الرشيدي 

 صورة زنكوغرافية للمناشدة 

 عائشة الروضان 
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�شركة ال�شمري واملـيان للنظـارات

تـ�شـفــيـة

على موديالت 2010
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