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وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي يكشف لـ »األنباء« احلقائق كاملة حول قرار »اخلدمة املدنية« بزيادات املعلمني الكويتيني واخلليجيني

رئيس الوزراء وافق على زيادة ميزانية كادر املعلمني إلى 231 مليون دينار
بعد أن كانت 88 مليونًا لتنفيذ التزام احلكومة باجلدولني )1 و2(

مكافآت التميز ولكن قلة قليلة 
ال تؤدي عملها بالشكل املطلوب، 
ولذا فنحن نحاول ان ندفع هؤالء 
الى املزيد م���ن االنتاجية حتى 
ال نظلم االغلبية التي تستحق 
فعال مكافآت التميز وستحصل 

عليها.
وقال وزي���ر التربية ووزير 
املليفي  العال���ي احمد  التعليم 
ان قرار مجلس اخلدمة املدنية 
زيادة امليزانية الى 231 مليون 
دينار جاء لتنفيذ ما التزمت به 
احلكومة في جلسة املداولة األولى 

بخصوص اجلدولني 1 و2.
واضاف: ان جمعية املعلمني 
التربوية  العملي���ة  جزء م���ن 
ولذلك – رمبا حتدث الول مرة 
– اخذت رئيس اجلمعية متعب 
العتيبي الى ديوان اخلدمة املدنية 
وجلس���نا مجتمعني للخروج 
بتصور واتفقنا على ان نصل الى 

امليزانية البالغة 231 مليونا.
اذن  املليفي  الوزي���ر  وتابع 
هناك فرق كبير فقد استطعت 
اقناع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي وافق 
على قناعة باهمية زيادة امليزانية 
مبقدار 143 مليونا لصالح ابنائه 

املعلمني.
واكد الوزير ان املجلس اتفق 
على صرف امليزانية البالغة 88 
مليونا الصادر بها القرار رقم 10 
لسنة 2011 على شكل زيادة مالية 

شهرية جلميع املعلمني واملعلمات 
الوظائف االشرافية  واصحاب 
م���ن مديري امل���دارس، مديري 
العموم، املديرين املس���اعدين، 
التواجي���ه العام���ة والتواجيه 
الفنية وتواجيه املواد الدراسية 
ورؤساء االقسام واملعلمني االوائل 

واملشرفني الفنيني.
اما ال���� 143 ملي���ون دينار 
فس���تدفع ايضا ال���ى املعلمني 
ولكن في آخر الس���نة والسبب 
انه اذا قدمت للمعلم شهريا فكيف 

سنربطها باألداء؟
واستطرد الوزير: سيتم دفع 
هذه امليزانية بحس���ب شروط 
معينة تضعه���ا وزارة التربية 
بالتعاون مع املعلمني الذين هم 
اهل امليدان وهي تهدف من ذلك 
الى مراعاة مصلحة الطالب وهم 

ابناؤنا فلذات اكبادنا.

رقم سري للمعلم

الى الشروط، منها  وتطرق 
االنتظام في الدوام، االنتاجية، 
ع���دد ايام الغي���اب، عدد مرات 

املرضيات، انصبة املعلمني.
وكشف الوزير عن استحداث 
اختبارات سنوية موحدة للطلبة 
تقيس اداء الطالب الذي سيقاس 

على اساسه اداء املعلم.
وسيش���ارك مديرو املدارس 
في تقييم املعلم ولكن بنس���بة 

لن تزيد على %25. 

موضح���ا س���يكون هن���اك 
اختبارات للطلبة ليوضع عليها 

اسم املعلم كرقم سري.
الوزير  من جانب آخر وعد 
في أثناء برنامج »تو الليل« على 
تلفزيون »الوطن« بتقدمي مكافأة 
التميز كامل���ة »اذا حقق املعلم 
االداء الذي نطمح فيه لالرتقاء 
مبس���توى التحصي���ل العلمي 
للطالب، وبذلك ساهم في حتسني 
مخرجات التعليم وحقق التطوير 

الذي نطمح اليه«.

مصلحة الطالب

وشدد الوزير على القول »في 
هذا الكادر راعينا مصلحة املعلم 
ومصلحة الطالب ونتحدث عن 
اجناز«، مشيرا الى ان »اصدار 
ال���كادر لقانون يكل���ف الدولة 
ميزانية 340 مليون دينار سنويا 

وتصرف شهريا«.
واستدرك »كيف نرتقي ونطور 
ونخلق املنافسة اذا صرفنا هذا 
املبلغ شهريا؟«، وقال: »انا كوزير 
ادافع عن حقوق املعلمني واضع 
نصب عيني ابنائي الطلبة، لذلك 
فنحن نرفض هذا القانون واذا 
اقر فسنضطر آسفني لرده«. وعن 
موعد الصرف قال انه سيتم من 
بداية العام الدراسي 2012/2011 
حيث ستتولى وزارة املالية اتخاذ 
اجراءات الصرف فور اعتماده 

من مجلس األمة.

التربية ووزير  كشف وزير 
املليفي  العال���ي احمد  التعليم 
ل�»األنباء« احلقائق كاملة فيما 
يتعلق بكادر املعلمني، مش���يرا 
لوجود اختالف جذري بني القرار 
السابق ملجلس اخلدمة املدنية 
رقم 10 لس���نة 2011  املتضمن 
اقرار ميزانية 88 مليون دينار 
فقط والقرار الصادر امس االول 
والذي نص على زيادة امليزانية 
االجمالي���ة لتصبح 231 مليون 

دينار.
واك���د املليف���ي ان هدفه من 
احلصول على هذه الزيادة الالفتة 
في امليزانية ه���و توفير حياة 
كرمية للمعلم���ني جميعا ولن 
نظلم احد منهم ولكن س���نميز 
املعلمني املتميزين الذين يقدمون 
عمال متميزا متواصال ومستمرا 
ملصلحة الطلبة ونحن في ذلك 
قد حققنا مصلحة املعلمني وفي 
الوق���ت ذاته مصلح���ة الطلبة 
بربط 143 مليون دينار باألداء، 
مس���تدركا: رمبا الول مرة في 
تاري���خ ال���وزارة يرب���ط كادر 
امليزة واالنتاجية  املعلمني بني 
بهدف حتقيق مصلحة الطالب. 
واستطرد الوزير: ليس لدي 
مانع في االحتكام الى العاملني 
ف���ي امليدان حول ه���ذا الكادر، 
الى ان االغلبية منهم  مش���يرا 
متميزون وي���ؤدون واجباتهم 
على اكمل وجه ويس���تحقون 

وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي

 املليفي عن صرف الزيادات املالية للمعلمني: لن نظلم ولكن سنميز
 أنا كوزير لـ »التربية« أدافع عن حقوق املعلمني وأضع نصب 

عيني أبنائي الطلبة
 سنصرف 88 مليون دينار شهريًا على جميع املعلمني 

وأصحاب الوظائف اإلشرافية و143 مليونًا سنويًا وبضوابط
 جمعية املعلمني جزء من العملية التربوية ولذلك أخذت رئيسها

إلى »الديوان« وجلسنا مجتمعني للخروج بتصور واتفقنا على امليزانية

»التربية«: ننفذ إجراءات صرف العالوة وبدل السكن
للمعلمني الوافدين بأثر رجعي من أبريل املاضي

أعلنت مصادر تربوية مسؤولة لـ »األنباء« أن 
الوزارة تتولى اآلن عمل اإلجراءات املطلوبة 

لتنفيذ قرار مجلس اخلدمة املدنية اخلاص بزيادة 
بدل السكن للمعلمني الوافدين الى 150 دينارا 

واستحداث بدل سكن للمعلمات بواقع 60 دينارا 

والالتي ال يتمتعن بسكن الوزارة.
إضافة الى صرف العالوة البالغة 10 دنانير كل 

سنتني وبحد أقصى 10 سنوات للمعلمني القدامى.
وقالت املصادر: أبلغنا ديوان اخلدمة املدنية بهذه 

القرارات ولم يبلغنا بأي شيء خالف ذلك.

بحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي يقيم 
القطاع اإلداري االحتفال الثاني 
لتكرمي املوظف املثالي وتوزيع 
الشهادات على الناجحني في دورة 
»مدقق داخلي لش���هادة األيزو 
9001« في التاس���عة من صباح 
غد في مس���رح مبنى 2 بوزارة 

التربية.

يق�وم وزي���ر التربية ووزير 
التعلي�م العالي أحم����د امللي��في 
في 8 من صب���اح اليوم بجولة 
تفقدية للج���ان امتحانات طلبة 
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 
تشمل اجلولة مدرستي الرديفة 
االبتدائية وس���هلة بنت س���عد 
املتوسطة مبرافقة الوكيلة ووكيلة 

التعليم العام.

لقيام وكي���ل وزارة التربية 
الس���ديراوي بإجازة  متاض���ر 
دورية م���ن 30 املاضي وحتى 1 
املليفي  الوزير  اجلاري، كل���ف 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
الى  الروضان باإلضافة  عائشة 
بالقيام بأعم���ال وكيل  عمله���ا 
الوزارة اعتب���ارا من 2011/5/30 

الى 2011/6/1.

املليفي يكرم »مدققي« 
بحسب توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي »اإلدارية« غداً

نفذت وكيلة القطاع االداري عائش���ة الروضان نشر اعالنات شواغر 
الوظائف االشرافية على موقع الوزارة على االنترنت وبحسب املوقع 
نش���ر اعالن منطقة االحمدي التعليمية عن حاجتها لش���غل وظيفة 
»رئيس قسم العهد املخزنية« بحسب الشروط: مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن 6 سنوات، أو دبلوم تخصصي 
مناسب وخبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال العمل، وتقرير كفاءة 
بدرجة ممتاز عن الس���نتني االخيرتني، ال توجد عقوبات تأديبية عن 
آخر سنتني. فعلى جميع الراغبني لشغل هذه الوظيفة تقدمي طلباتهم 
الى مراقبة املوارد البش���رية باملنطقة اعتب���ارا من 24 املاضي وملدة 

اسبوعني ولن ينظر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ.

شواغر التربية على »االنترنت« جولة تفقدية
لوزير التربية اليوم

الروضان تقوم
بأعمال السديراوي

انتخابات احتاد املدارس اخلاصة مساء اليوم
يعق����د االحتاد الكويتي الصح����اب املدارس 
العمومية  الثقافية اجلمعية  اخلاصة واملعاهد 
العادية ملناقشة التقرير االداري للفترة املنتهية 
في 15 ابريل املاضي والتقرير املالي للس����نوات 
الثالث املاضية ولتبادل وجهات النظر بخصوص 
القضايا التي تهم امل����دارس اخلاصة واملعاهد 
الثقافية الى جانب اج����راء انتخابات الختيار 
اعضاء مجلس ادارة للدورة املقبلة ومدتها ثالث 

سنوات.
وستعقد العمومية في اخلامسة من مساء اليوم 

في مدرسة اجليل اجلديد في حولي وسيعقبها 
مباشرة االنتخابات الختيار تسعة اعضاء ملقاعد 
العضوية في مجلس االدارة، ويتنافس عليها 
11 مرشحا وبقائمة واحدة متكاملة هي »قائمة 
االحتاد« التي تضم رئيس االحتاد احلالي عمر 
ابراهيم الغرير وكال من د.س����عد املهنا وخالدة 
املضف ورجاء املطوع ومحمد الشعيبي وعلي 
جديان الرشيدي ونوري الداود وخولة العتيقي 
وطالل اجلري، كما سيخوض االنتخابات مرشحان 

مستقالن هما د.حنان املطوع وامير الصايغ.

إجراءات التطبيق 
تبدأ األسبوع املقبل 

والصرف اعتبارا 
من بداية العام 

الدراسي اجلديد 
في حالة اعتماد 

مجلس األمة


