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احلضور ملوقف اجلمعية وحقها 
املشروع في املطالبة بتنفيذ ديوان 
اخلدمة املدنية لاللتزام الذي أعلنته 
احلكومة عقب جلسة التصويت في 
١٠ مايو والذي أعلنت فيه موافقتها 
على املادة األولى واجلدول ١ و٢ 
في الـــكادر على أن يتم التباحث 
في بقية البنود األخرى للوصول 

إلى حلول ترضي الطرفني.

  موافقة شبه كاملة بالمداولة الثانية

  وأضاف العتيبي إلى أنه وبناء 
على املستجدات اجلديدة التي طرأت 
على موقف احلكومة ممثلة بديوان 
اخلدمة املدنية في شـــأن الكادر 
فإنه مت االتفاق على املضي قدما 
في طرح الكادر مجددا للتصويت 
عليه في املداولة الثانية في جلسة 
الثالثاء من االسبوع املقبل ٣١ مايو 
اجلاري والتي ستكون حاسمة في 
شأن إقرار الكادر في الوقت الذي 
تضع فيه اجلمعية ثقتها الكاملة 
مبا ســـيحظى به الكادر من دعم 
شامل وموافقة شبه كاملة من قبل 
النواب كما حدث في جلسة املداولة 
العتيبي املعلمني  األولى.وطالب 
واملعلمات بالتواصل مع جمعيتهم 
وعبر مواقعها اإللكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي لالطالع على 
كافة املستجدات وبيان املواقف على 
حقيقتها مشيرا الى أن جلنة كادر 
املعلمني في اجلمعية واملشكلة من 
قبل مجلس اإلدارة ستكثف نشاطها 
وحتركاتها مجددا جللسة املداولة 
الثانية، كما أنها ستقيم األحد املقبل 
وفي متام الساعة الثامنة والنصف 
مساء مبقر اجلمعية في الدسمة 
ندوة جماهيرية مبشاركة عدد من 
النواب لبيان واســـتعراض كافة 
املستجدات واملوقف الرافض نيابيا 
ومن قبل اجلمعية ملا طرح مؤخرا 

من قبل ديوان اخلدمة املدنية. 

حدث خالفـــا لذلك وأكد العتيبي 
مجددا موقف اجلمعية الرافض ملا 
أثير صحافيا أخيرا من أن ديوان 
اخلدمة املدنيـــة وافق على كادر 
املعلمني وفقا للنسب التي جاءت 
من قبل الديوان والتي تتعارض 
متاما مع ما جاء في الكادر املقدم 
من اجلمعية والذي مت التصويت 
عليه مبوافقة ٤٣ نائبا في جلسة 
١٠ مايو اجلاري كما أكدت اجلمعية 
رفضهـــا للضوابط التي طرحت 
أيضا من قبل ديوان اخلدمة املدنية 
لتنفيذ الكادر والتي من شـــأنها 
التسويف وخلط األوراق في أهداف 
الكادر وبنوده. وذكر العتيبي أنه 
كشف تفاصيل وحيثيات موقف 
اجلمعية حول ما أثير مؤخرا عن 
قرار ديـــوان اخلدمة وذلك خالل 
حضوره لالجتماع البرملاني الذي 
عقد صباح أمس في مجلس األمة 
املالية  اللجنة  بحضور رئيـــس 
واالقتصادية برئاســـة د.يوسف 
الزلزلة ورئيس اللجنة التعليمية 
برئاسة د.جمعان احلربش ورئيس 
جلنة حماية األموال العامة مسلم 
الطاحوس  البراك والنائب خالد 
وأشار إلى أن تفهما شامال أبداه كافة 

ما يتمناه املعلمون حتى اللحظة 
والذي وعد به الوزير املليفي بعد 
اجتماعات ماراثونية مع اجلمعية، 
مناشدا النواب االستمرار في صالبة 
موقفهم السابق واقرار قانون كادر 
املعلمني في مداولته الثانية، وزف 
البشرى للمعلمني دعما للعملية 
التعليمية، معبرا عن اسفه لهذا 
االســـلوب احلكومي في التعامل 
مع املعلم في الكويت مســـتدركا 
كنا نتمنـــى أن تأتي املبادرة من 
احلكومـــة ولكن خاب االمل فيها 

اليوم.

  دعوة المعلمين لحضور ندوة األحد

  ودعا العتيبي جموع املعلمني 
املقبل  الثالثاء  حلضور جلســـة 
ليكونوا شـــهودا علـــى احلدث 
التاريخي بإقرار حقوقهم متمنيا 
على النواب اقرار القانون، معلنا 
عن اقامة ندوة االحد املقبل في مقر 
اجلمعية في منطقة الدسمة لكشف 
كيف عبث مجلس اخلدمة املدنية 
بالكلفة احلقيقية للكادر واجلداول 
املتفق عليها مضيفا سنعلم الرأي 
العام بكل ما دار في االجتماعات 
املاراثونية مع الوزير ووعوده وما 

قانون الكادر في مداولته الثانية، 
مضيفا ان مـــا ينطبق على كادر 
املعلمني ينطبق على مكافأة الطلبة 
ايضا ما لم يـــف الوزير بوعده 

باقرار املكافأة بقرارات.
  مـــن جانبـــه، دعـــا الصواغ 
احلكومة لاللتزام بتعهداتها وعدم 
املماطلة بتطبيق الكادر بقرارات 
وعدم تفريغ اجلداول من محتواها 
جتنبـــا القرار الكادر بقانون كما 
أقر في مداولتـــه األولى من قبل 
النواب، مطالبا بحضور املعلمني 
والنواب للجلســـة املقبلة القرار 
القانون واثبات من املراوغ في هذه 
املهمة هل املجلس  االستحقاقات 

أم احلكومة.
  ومن جانبه، قال رئيس اللجنة 
املالية البرملانية النائب د.يوسف 
الزلزلة نعـــم أؤيد كادر املعلمني 
بحســـب مـــا مت التصويت عليه 
فـــي املداولة األولـــى فاملعلمون 
شريحة هامة في املجتمع وسنعمل 
على إقـــرار حقوقهم في املداولة 

الثانية.
  أما رئيس جمعيـــة املعلمني 
متعب العتيبي فأبدى اســـتياءه 
واستغرابه من عدم اصدار احلكومة 

استياءه من عدم وفاء احلكومة مبا 
عاهدت. وقال د.احلربش وعدنا 
احلكومة بعدم اقـــرار الكادر في 
مداولته الثانية في اجللسة التي 
أقر فيها القانون في مداولته األولى 
وذلك بسبب ما أعلنه وزير التربية 
ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
من انه حصل على موافقة رئيس 
الوزراء بشأن اجلدول رقم ١ اخلاص 
باملستوى الوظيفي واجلدول رقم 
٢ اخلاص باملســـتوى االشرافي 
وطلب من املجلـــس مهلة القرار 
الزيادة  اللذين ميثالن  اجلدولني 
احلقيقية في الكادر، مســـتدركا 
اذا لم يخرج هذا الكادر بقرارات 
حكومية كما هو في اجلدولني من 
دون تعديالت تفرغها من محتواها 
فستكون رسالة الـ ٤٣ نائبا ممن 
وافقوا علـــى املداولة األولى هي 
اقرار القانون في مداولته الثانية 

في اجللسة املقبلة.

  مكافأة الطلبة

  وطالب د.احلربش املعلمني مبراقبة 
النواب باجللسة املوعودة ما لم 
يلتزم الوزير بتعهداته ووعوده، 
مشددا على النواب ضرورة اقرار 

بالنسب نفسها التي اتفق بشأنها 
مع جمعية املعلمني وسيعمل على 
ذلك وقد أعطـــاه مجلس اخلدمة 
املدنيـــة الصالحيـــة كاملـــة في 
التوصل مع وزير املالية مصطفى 
الشمالي الى صيغة يتفق عليها 
على ان تكون جاهزة على طاولة 

مجلس الوزراء األحد املقبل.

  قناعة كاملة

  وقد أكدت املصادر لـ «األنباء» ان 
الوزير املليفي لديه قناعة كاملة 
بإقرار الكادر بحسب االتفاق مع 
النواب، واكتفت بالقول: تفاءلوا 
باخلير وستجدوه وموعدنا األحد. 
هذا وأعـــرب د.جمعان احلربش 
وفالح الصواغ عن اســـتيائهما 
من عـــدم التزام احلكومة ووزير 
التربية بوعودهـــم بإقرار كادر 
قـــرارات حكومية  املعلمني عبر 
كما هو متفق عليـــه، متوعدين 
احلكومـــة ومعاهديـــن املعلمني 
بإقرار كادر املعلمني في مداولته 
الثانية في اجللسة املقبلة إذا ما 
راوغت احلكومة، كان ذلك خالل 
مؤمتر صحافي في مجلس األمة 
أبدى خالله رئيس جمعية املعلمني 

التربية   ليس من عادة وزير 
ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
التزام الصمت إزاء األخبار املفرحة 
التي تخـــص املعلمني واملعلمات 
الذين يعتبرهـــم األداة احليوية 
األساســـية إلحداث الطفرة التي 
يطمح إليها في منظومة تطوير 

التعليم.
  ولكن من البديهي التزام الوزير 
الصمـــت إزاء كادر املعلمني الذي 
وافق عليه مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه األحد املاضي، والذي 
يعود الى عدة أســـباب رئيسية، 
وجميعهـــا ال يدعو إلـــى القلق، 

أهمها:
  ٭ اإلعالن عـــن تفاصيل الكادر 
يتطلب أوال احلصول على موافقة 

مجلس الوزراء.
  ٭ موافقة املجلس مرتبطة أيضا 
بتوفيـــر امليزانية املطلوبة (١٢٠ 
مليون دينار) من قبل وزير املالية 

مصطفى الشمالي.
  ٭ وجـــود قناعـــة بالربـــط بني 
استحقاق الكادر وبعض الضوابط 
كاالنتظـــام في الدوام، ونســـب 
النجاح في املدارس وقبول الطلبة 
للمعلمـــني ومتكنهم من االعتماد 
عليهم في الشرح على ان تكلف 
جلنة تقدم تقريرا عن ذلك، عدم 
احلصول على مرضيات وإجازات 

منقطعة بنسبة معينة.
  ٭ احتمالية إضافة بعض الفئات 
الوظيفيـــة األخـــرى كاملعلمني 

اخلليجيني والوافدين.
  ٭ وجود قناعة لدى الوزير املليفي 
باستحقاق اإلداريني في املدارس 
واملناطق وديوان الوزارة زيادات 
مالية. هذه األسباب وهذه القناعات 
من قبل الوزير لن تكون عقبة في 
طريق إقرار الكادر، بل بالعكس في 
املليفيـ  كما أكد في اجتماع مجلس 
اخلدمة املدنيةـ  يدفع إلقرار الكادر 
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 هل يوفر وزير 
املالية ١٢٠ مليون 
دينار لوزير التربية 

لتنفيذ تعهده بإقرار 
اجلدولني ١ و٢؟

 متعب العتيبي: 
نرفض  املوافقة على 

الكادر وفقًا للنسب 
التي جاءت من قبل 

«ديوان اخلدمة» 

 الروضان: تخريج ٣٠ مدققًا يحملون شهادة 
«أيزو» بحضور املليفي نهاية األسبوع

 قالت منســـقة جائزة لطيفـــة بنت محمد آل 
مكتوم إلبداعات الطفولة سوســـن عبدالرحيم 
انه أقيم في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة يوم األربعاء الماضي الموافق ٢٠١١/٥/١٨ 
حفل تكريم الفائزين بجائزة لطيفة بنت محمد 
آل مكتوم إلبداعات الطفولة للموســـم السابع 
الخليجي، حيث بدأ االحتفال بالســـالم الوطني 
ثم بتالوة عطرة من القرآن الكريم وكلمة المدير 
التنفيذي للجائزة ومن ثم فقرات غنائية رائعة 
وأناشـــيد لطالبات المرحلة االبتدائية، ومن ثم 
تكريم الفائزين في المجاالت المختلفة للجائزة 
ســـواء المحلي منها او الخليجي، ولقد شارك 
الطالب طالل محمد الشـــقيح في تقديم فقرات 

االحتفال باعتباره عضو مجلس القيادات الشابة 
في الجائزة، وليجسد التعاون بين أبناء الخليج 
العربي والطلبة الفائزون هم: عبدالعزيز محمد 
الشقيحـ  مدرسة اإلمام مالك الثانوية بنين فائز 
بمجالين، طالل محمد الشـــقيح ـ مدرسة اإلمام 
مالك الثانوية بنين، حمود ايمن الحبيلـ  مدرسة 
اإلمام مالك الثانويـــة بنين، بيبي خالد الوزان 
ـ مدرســـة هيا عبدالرحمن الجاسم المتوسطة 
بنات، عبدالرحمن المسباحـ  مدرسة ابن النفيس 

المتوسطة بنين.
  هذا وقد عاد الطلبـــة الفائزون يوم الجمعة 
الموافق ٢٠١١/٥/٢٠ الى أرض الوطن بعد ان رفعوا 

اسم بالدهم في محفل خليجي مهم. 

حجم قنينة املاء يجب ان يكون 
أكبر من حجمهـــا احلالي وباقي 

املالحظات جميعها بسيطة. 

جميع املراحل التعليمية ابتدائي 
ومتوسط وثانوي للبنات.

  وأضافت سيتم توزيع ٧٨ ملنطقة 
اجلهراء، وحولي ٧٢ والفروانية ٨٨ 
والعاصمة ٧٣ والحقا تطبق على 
منطقتي األحمدي ومبارك الكبير 

في املرحلة املقبلة.
  ونفت إغالق املقصف املدرسي 
في املرحلة االبتدائية، مؤكدة ان 
لـــه أهمية كبيـــرة تنعكس على 
شخصية الطفل وتنمي االعتماد 
على النفس واملسؤولية لديه من 
خالل اختيار األكل الذي يناسبه 
والقيام بعملية الشـــراء بنفسه، 
األمـــر الذي يســـاعدنا على بناء 

الشخصية.
  وأكدت ان الوزارة ماضية في 
مشـــروع الوجبات الغذائية ومت 
اخذ بعض املالحظات من املناطق 
التعليميـــة التي ســـيتم أخذها 
باالعتبار لتالفي جميع السلبيات 
املتعلقـــة بنوعيـــة الوجبات أو 
آلية التنفيذ، مشيرة الى ان ابرز 
املالحظات التي وردت إلينا هي ان 

 أعلنت وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
تخصيص شباك بصالة املراجعني 
للمعلمني الكويتيني واخلليجيني، 
واخرى للوافدين لتخفيف االزدحام 
واإلســـراع في اجناز املعامالت، 
مشيرة إلى ان هذا القرار جاء بناء 
على تعليمات وزير التربية وزير 

التعليم العالي احمد املليفي.
  وأشارت الروضان انه سيقام 
نهاية األسبوع احتفال تخريج ٣٠ 
مدققا ميثلون الدفعة األولى من 
املدققني اإلداريني الذين يحملون 
شهادة «االيسو» بهدف النهوض 
بالعمل اإلداري ورفع املســـتوى 
الوظيفي بحضور وزير التربية 
العالـــي احمد  التعليم  ووزيـــر 

املليفي.
  وقالـــت الروضـــان الـــى مت 
التعاقد مع ٣١١ ضابطة حراســـة 
من الكويتيات للعمل في املدارس 
حلفظ األمن وعدم انتشار الفوضى 
أثناء الفرصة أو ساعة النشاط، 
 عائشة الروضان مشيرة إلى ان هذا املشروع سيغطي 

 على ضوء زيارة وزيـــر التربية ووزير التعليم 
العالي احمد املليفي امليدانية الى املناطق التعليمية، 
يرأس املليفي في احلادية عشـــرة من صباح اليوم 

اجتماعا ملديري عموم املناطق التعليمية الـ ٦.
  حتضر االجتماع وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 

والوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني.
  هذا، ولم يتم توزيع جدول أعمال االجتماع إال ان 
أهم قضايا الساعة التي تتطلب ان يبحثها الوزير مع 
مديري العموم، هي: احتياجات املدارس من املعلمني 
واملعلمات اجلدد للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١، اخلطة 
البديلـــة لقطاع التعليم العام لتعويض النقص في 
تخصصات الرياضيات واللغات العربية واالجنليزية 
والفرنسية في حال عدم وصول من مت التعاقد معهم 
من سورية واألردن، ومدى واقعية تنفيذ اخلطة البديلة 
واآلثار السلبية لهذه اخلطة إن وجدت، والصعوبات 
التـــي ميكن ان يواجهها امليدان عند التنفيذ، ورؤية 
قطاع التعليم العام نحو إمكانية تنفيذ نقل إجباري 
للمعلمني واملعلمات الكويتيني بني املناطق التعليمية 

مبا يحقق هدفني:
  ٭ أوال: العدالة في التوزيـــع والتوازن في العجز، 
واالطالع على ما قام به قطاع التعليم العام لتنفيذ 
ذلك، وفي حالة عدم التنفيذ فما أسباب ذلك في ظل 
مـــا تردد عن تكدس املعلمـــني واملعلمات في بعض 
املناطق كالتربية البدنية بنني والذين يتكدســـون 
في منطقتـــي مبارك الكبير واألحمدي التعليميتني، 
بينما توجد حاجة في منطقتي اجلهراء والفروانية 

التعليميتني.
  ٭ ثانيا: حتقيق التوازن في أنصبة املعلمني واملعلمات 
في مختلف التخصصات، حيث توجد مناطق تعليمية 
تضطر الى إعطاء أنصبـــة كاملة ومناطق أخرى ال 
يكلف املعلم اال بنصـــاب منخفض كمواد االقتصاد 
املنزلي، رياض األطفال، التربيـــة البدنية، التربية 

الفنية، الدراسات العملية بنات.
  الى جانب ما مت اتخاذه من اجراءات لتنفيذ القرار 
الوزاري اخلاص بإلغاء االمتحانات النظرية ملادتي 
احلاسوب والتربية البدنية، واالطمئنان على سير 
العمل باملناطق التعليمية لالختبارات النهائية للفترة 
الدراسية الرابعة واملعوقات التي قد تواجه املناطق 

في هذا الشأن. 

 هل يحاسب املليفي املتسبب 
في تكدس املعلمني مبناطق 

ونقصهم في مناطق أخرى؟

 ختام األنشطة للتربية 
املوسيقية جلميع املناطق

 اســـتضافت ثانوية العدان بنات احلفل اخلتامي 
لألنشطة املوسيقية للمرحلة الثانوية بنات وذلك حتت 
رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
وبحضور وكيلة الوزارة متاضر السديراوي، والوكيل 
املساعد للتعليم العام منى اللوغاني ومديري عموم 
املناطق التعليمية، والشؤون التعليمية، واألنشطة في 
املناطق التعليمية، واملوجه العام للتربية املوسيقية 
محمد احلداد باالضافة الى مشـــاركة وفد من مملكة 

البحرين.
  وقامت طالبات املدارس بتقدمي فقرات متنوعة في 
األداء والعزف على اآلالت املوسيقية وتقدمي متميز 
مما أبهر اجلميع وما هذا اال بناء على جهود مبذولة 
وتدريبات من قبل املعلمات والتوجيه املوســـيقي، 
وفي نهاية احلفل تقدمت السديراوي بكلمة رحبت 

بوفد مملكة البحرين. 

 في املجاالت املختلفة إلبداعات الطفولة 

 ٥ طالب فازوا بجائزة لطيفة آل مكتوم

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعل��ن وزارة الكهرباء وامل��اء للمواطنني الك��رام باأنها �صتقوم باإج��راء ال�صيانة 

ال�صرورية  ملحطات التحويل الثانوية يف منطقة الواحة,  مما �صيرتتب عليه 

قطع التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

حمطة الواحة )16( ق 2011/5/304االثنني

حمول T1+T2 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )17( ق 2011/5/314الثالثاء

حمول T1+T4 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

الواحة )17( ق 2011/6/14االأربعاء

حمول T2+T3 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )18( ق 2011/6/24اخلمي�س

T1+T2 منطقة الواحة
من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )19( ق 2011/6/54االأحد

حمول T1+T4 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )19( ق 2011/6/64االثنني

حمول T2+T3 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )21( ق 2011/6/71الثالثاء

حمول T1+T4 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )21( ق 2011/6/81االأربعاء

حمول T2+T3 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )22( ق 2011/6/91اخلمي�س

حمول T1+T4 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا

حمطة الواحة )22( ق 2011/6/121االأحد

حمول T2+T3 منطقة الواحة

من 7:00 �صباحًا 

حتى 12:00 ظهرًا


