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750 ديناراً لـ 61 عضواً مبشروع البنك الدولي و400 لـ 39 بخطة تطوير التعليم و1350 ديناراً لفريق »اخلزينة«

»األنباء« تنفرد بنشر موافقات »الديوان« على صرف مكافآت
بعض العاملني بـ »التربية«

املكافأة املستحقة بالدينارالوظيفةاالسم
1350مدير اإلدارة املاليةأنيسة محمد الوهابي

1350رئيس قسم اخلزينةناصر حمود منيع البغيلي
1350مراجع ماليعبدالرحمن مشعان عيد

1350مراجع ماليعبداهلل صالح عطية
1350مشرف كتبة حساباتحبايب صالح املواش
1350صرافمحمد أحمد العثمان

1350مشرف كتبة حساباتنواف سليمان التناك
1350مشرف كتبة حساباتسليمان سعد اخلرافي

1350مشرف كتبة حساباتمحمد جاسم عباس الدريع

وكانت الوزارة رفعت كتابا 
آخر جاء فيه: إحلاق���ا بكتابنا 
اليكم رقم )وت/وز 11571( بتاريخ 
2010/11/7 بش���أن املوافقة على 
صرف املستحقات املالية للفريق 
اعتبارا من 2010/6/1 وحتى نهاية 
2011/3/31 نظير أعمالهم وذلك 
مبكافأة شهرية قدرها 150 دينارا 
لعدد 9 أعض���اء وحيث انه قد 
ورد خط���أ بالقيم���ة اإلجمالية 
للمكافأة املستحقة والتي تتضمن 
1350 دينارا للشخص والقيمة 
الصحيحة للمكافأة حسب املدة 
الواردة بكتابنا 1500 دينار عن 

اجمالي املدة وقدرها 10 أشهر.
يرج���ى املوافقة على صرف 
املالي���ة ألعضاء  املس���تحقات 
الفريق الواردة أسماؤهم بكتابنا 

السابق.

الذي يسمح بهذا الصرف.
وجاء في الكتاب املرفوع من 
الوزارة: باإلشارة الى القرار رقم 
3110 بتاريخ 2010/9/22 بشأن 
تشكيل فريق عمل قسم اخلزينة 
وذلك ملا يتحمله موظفو القسم 
من أعباء ومسؤوليات متمثلة 
في حمل مبالغ كبيرة من البنك 
املركزي ال���ى الوزارة والعكس 
مع حتمل األعضاء قيمة العجز 
وتوزيع املكافآت على )الطلبة( 
وباإلضافة الى الكثير من األعمال 
الواردة بقرار تش���كيل الفريق 
)املرفق(. يرجى التكرم باملوافقة 
املالية  على صرف املستحقات 
للفريق اعتبارا من 2010/6/1 حتى 
نهاية 2011/3/31 نظير أعمالهم 
وذلك مبكافأة شهرية قدرها 150 
دينارا لعدد 9 أعضاء وبيانهم 

كالتالي:

وباإلشارة ايضا الى كتابيكم 
رقمي )1157 و9665( املؤرخني 
في 11/7 و2010/12/2 بشأن طلب 
املوافقة على منح مكافأة مالية 
قدرها 150 دينارا ش���هريا لكل 
أعضاء فريق عمل قسم اخلزينة 
والبالغ عددهم 9 أعضاء وذلك ملدة 

10 أشهر اعتبارا من 2010/6/1.
نود اإلحاطة بأنه قد مت عرض 
املوافقة  املوضوع، حيث تقرر 
على ان يتم خصم نسبة 25% من 
قيمة املكافأة املالية املقترحة من 
قبلكم لكل من املشاركني في هذه 
األعمال وعددهم 9 أعضاء، على 
ان يتم الصرف من بند املكافآت 
)مكافآت أعم���ال أخرى( وذلك 
ملدة 5 أش���هر فقط اعتبارا من 
2010/6/1، على ان ُيشترط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزانية جهتكم � الباب األول � 

مارس 2008، والقمة االقتصادية 
والتنموية التي عقدت بالكويت 
في يناير 2009، وما تهدف اليه 
هذه اخلطة نحو تطوير النظام 
التعليمي العرب���ي من منظور 
التغيير  انتظامي وان يك���ون 
مبرمج���ا ومرحلي���ا وش���امال 
ويتضمن تطويرا في كل جانب 
من جوانب العملية التعليمية، 
وتعزيز جودة التعليم، وربط 
تطوي���ر التعلي���م باحتياجات 
التنمي���ة الش���املة واملتكاملة 
واملستدامة ومقتضيات التحوالت 
العاملية وقد حددت وثيقة اخلطة 
ان مدة تنفيذها متتد الى عشر 
س���نوات من عام 2008 الى عام 
لق���رار مجلس  2018، وتنفيذا 
الوزراء رقم )561/خامسا( املتخذ 
باجتماع���ه رقم )36 � 2009/2( 
بشأن تكليف اجلهات واملؤسسات 
احلكومية املعنية كل فيما يخصه 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ 
قرارات القمة فقد مت تشكيل فرق 
العمل املطلوبة مبوجب القرارات 

الوزارية.
وباإلش���ارة الى كتابكم رقم 
)27032( بتاري���خ 2009/12/13 
بش���أن املوافق���ة عل���ى صرف 
املالية املستحقة لفرق  املكافأة 
عمل تنفيذ خطة تطوير التعليم 
بالوطن العرب���ي على ميزانية 
ع���ام 2010/2009 وحتى مارس 

.2010

القرار الوزاري رقم )2010/300( 
الصادر بتاريخ 2010/6/3.

ووافق الزبن ايضا على طلب 
املوافقة على منح مكافآت مالية 
تتراوح ما بني )300 � 400 دينار( 
لكل من اعضاء فريق عمل اعداد 
ومتابعة تنفي���ذ خطة تطوير 
التعليم في الوطن العربي والبالغ 
عددهم 39 عضوا وذلك ملدة سنة 

اعتبارا من شهر ابريل 2010.
نود االحاطة بأنه قد مت عرض 
املوضوع حي���ث تقرر املوافقة 
على ان يتم خصم نس���بة %25 
من قيمة املكافأة املالية املقترحة 
من قبلكم لكل من املشاركني في 
هذه االعمال وعددهم 39 عضوا 
عل���ى ان يتم الص���رف من بند 
املكافآت )مكافآت أعمال أخرى( 
وذلك ملدة سنة فقط اعتبارا من 
2010/4/1 وعلى ان يشترط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزانية جهتكم � الباب األول � 

الذي يسمح بهذا الصرف.
وتضمن الطلب املرفوع الى 
الزبن جتديد املوافقة على صرف 
مكافآت فريق عمل اعداد ومتابعة 
تنفيذ خطة تطوير التعليم في 
الوطن العربي في اطار س���عي 
املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم لتنفيذ خطة التعليم في 
الوطن العربي التي أعدتها عام 
2007، ومت اعتماده���ا في القمة 
العربية التي عقدت بدمشق في 

رفع للديوان وجاء فيه: باالشارة 
الى كتابكم رقم »201001025756« 
بتاريخ 2010/8/23 بشأن املوافقة 
على ص���رف املكاف���آت املالية 
املقترحة لالعضاء املش���اركني 
مبشروع البنك الدولي )املرحلة 
الثانية( حتى شهر مارس 2010 
ونظرا الستمرار املشروع الذي 
سيس���تغرق مدة اربع سنوات 
وحتى االنتهاء من تنفيذ البرنامج 
احلكومي ل���وزارة التربية في 
الفصل التشريعي الثالث عشر 
واخلط���ة االمنائية للس���نوات 
)2011/2010 � 2014/2013( حيث 
حتددت محاور اهداف املرحلة 

الثانية من املشروع فيما يلي:
٭ االش���راف على مش���اركة 
الكويت في الدراس���ة العاملية 
الطالبي في مادتي  للتحصيل 
 TIMSS( العلوم والرياضيات

.)2011
٭ االشراف على مشاركة الكويت 
في دراسة العاملية لقياس مهارة 

.)2011 PIRLS( القراءة
العملية  ٭ حتسني مخرجات 

التعليمية.
٭ تنويع التعليم الثانوي.

التعليمية  العملية  ٭ تطوير 
لذوي االحتياج���ات اخلاصة 

)املوهوبون � املعاقون(.
وقد متت اعادة تشكيل فرق 
العم���ل احمللية املناظرة لفريق 
خبراء البن���ك الدولي مبوجب 

تنف���رد »األنب���اء« بنش���ر 
موافقات ديوان اخلدمة املدنية 
على صرف مكافآت العاملني في 
وزارة التربية، فقد وافق رئيس 
الزبن على  الديوان عبدالعزيز 
طلب املوافقة على منح مكافآت 
مالية تتراوح ما بني )200 � 750 
دينارا( شهريا لكل من املشاركني 
في مشروع التعاون مع البنك 
الدولي املرحلة الثانية والبالغ 
عددهم 61 عضوا منهم عدد 14 
عضوا من خارج الوزارة وذلك 
ملدة سنة اعتبارا من شهر ابريل 

.2010
وقال الزب���ن نحيطكم علما 
بأن���ه قد مت ع���رض املوضوع 
حيث تقرر املوافقة على ان يتم 
خصم نسبة 25% من قيمة املكافأة 
املالية املقترحة من قبلكم لكل 
من املش���اركني في هذه االعمال 
وعددهم 61 عضوا، على ان يتم 
الصرف من بند املكافآت )مكافآت 
اعمال أخرى( وذلك ملدة س���نة 
فقط اعتبارا من 2010/4/1 وعلى 
ان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في ه���ذا البند مبيزانية 
جهتكم � الباب األول � الذي يسمح 

بهذا الصرف.
ج���اءت املوافقة بن���اء على 
طلب ال���وزارة جتديد املوافقة 
على صرف مكافآت املش���اركني 
مبش���روع التعاون م���ع البنك 
الدول���ي املرحلة الثانية والذي 

مس����يرة الوطن وتهيئة وتأهيل 
وإع����داد مواطن����ني قادرين على 
املنافسة في ظل تس����ارع الدول 
املتقدمة الى تبوؤ طالبها مستويات 
عالية في مج����االت وتخصصات 
جدي����دة يحتاجها س����وق العمل 
وتتطلب قدرات ومهارات معينة.

واعترف املليفي بأن املياه راكدة 
في الوزارة وحتتاج الى من يحركها 

»اال انها حتت����اج الى من يحركها 
لتكون السقية عالية ال ميكن ان 
يقف أمامها أحد يستطيع ان يعطل 
او يوقف عملية التنمية والتطوير 

لوطننا الكويت«.
وق����ال وزي����ر التربية ووزير 
التعليم العال����ي احمد املليفي ان 
رجال السياسة يأتون ويذهبون 
وتبقى القيادات التربوية تواصل 

العمل والعطاء »فاملناصب تزول 
اللحظ����ات والذكريات  وتبق����ى 
اجلميلة ومهما اختلفنا تس����تمر 

العالقات االخوية«.
املليفي  ج����اءت تصريح����ات 
عق����ب احلف����ل اخلتام����ي الرابع 
للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 

.2011/2010
وعّقب وزير التربية بأن ملسات 

الوف����اء قضية مهمة جدا في بناء 
االنسان، وكذلك في الرسالة التي 
نبعثها لآلخرين، مش����يرا الى ان 
الوفاء يس����هم في بن����اء األوطان 
وليس األحجار. وأكد على ضرورة 
ان نكون كاجلس����د الواحد لبناء 
الكويت على أس����س سليمة من 
شأنها الدفع بالعطاء ورفع مكانة 
األجي����ال، وأش����اد باجلهود التي 

ألن قب����ول الهدايا ال يجوز بل 
هو غلول كم����ا جاء في احلديث، 
وفي س����ابقة تؤصل ملنهج جديد 
يسعى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي الى تأصيله 
فوجئ احلضور في احتفال منطقة 
األحمدي التعليمية الذي أقيم صباح 
أمس بفندق الشيراتون حتت شعار 
»لق����اء.. ووداع« بالوزير املليفي 
يترك الهدية التي قدمها له مدير 
عام منطق����ة األحمدي التعليمية 
طلق الهيم على الطاولة ويغادر 
املكان ومن معه دون أخذ الهدية 
الت����ي قدمت له فجأة على منصة 

االحتفال.
هذه السابقة حتتمل عدة معاني 
رمبا أولها ان وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي يدعو 
الى تكريس نهج جديد الحتفاالت 
الوزارة واملناطق واملدارس يبتعد 
عن املظاهر وتقدمي الهدايا مبناسبة 
وبغير مناسبة بهدف التخفيف من 
األعباء التي تفرض على البعض 
خصوصا أولياء األمور عند اقامة 
احتفاالت تخرج أبنائهم التي يجب 
ان تبتعد عن املظاهر املصاحبة لها 
اآلن، أيضا املوقف ميثل رسالة الى 
القيادات التربوية بالتركيز على 
العمل وجتنب املظاهر والشكليات 
واملجامالت التي ال تسمن وال تغني 
من جوع في عهد الوزير املليفي.

الى جانب ان تقدمي الهدايا من 
دون سبب وبغير مناسبة يكون 
مفتعال وقد يهدف الى التغطية على 

ثغرات ونواقص في العمل.
املليفي كلمة االحتفال  وألقى 
التربية  الذي شهد تكرمي وزيرة 
السابقة  العالي  التعليم  ووزيرة 
د.موض����ي احلم����ود وال����وكالء 
املساعدين قال فيها: ان »التربية« 
تزخر بالكفاءات الوطنية أصحاب 
القدرات التربوية املتميزة واملدربة 
ذات اخلب����رات املمتدة واملتنوعة 
التي تستطيع بكل جدارة حتقيق 
اجنازات طموح����ة ملواصلة بناء 

رغم االختالف في كثير من القضايا 
»اال ان وجودي دائما وسط اهل 
امليدان في املدارس يشرح صدري 
وأن����ا أرى العاملني همهم الوطن 

وبارك اهلل فيهم«.
وأضافت »نح����ن نتعب لكن 
الوطن يجني ثمرة تعبنا والتعليم 
رسالة ولم يكن يوما وظيفة والكل 
مؤمن بذلك وعلى رأسهم الوزير 
املليفي«، راجية ممن اؤمتنوا على 
أغلى ثروة في الوطن وهي األبناء 

ان يرعوها حق رعايتها.
من جانب����ه، قال مدير منطقة 
األحمدي التعليمية طلق الهيم ان 
مركز االرشاد والتوجية األسري 
في املنطقة قام مبتابعة املشكالت 
السلوكية حيث تابع اكثر من 200 
حالة وأنهى عالج 60 حالة منهم 
وقدم 50 استشارة أسرية فضال 
عن الرد على 4000 اتصال وردت 
اليه على خط التواصل الى جانب 
ارسال 5000 رسالة توعوية عبر 

الهواتف النقالة ألولياء األمور.
وأشار الهيم الى فوز املنطقة 
بجائزة النجم����ة ألفضل اداء في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة 

لهذا العام.
واف����اد ب����أن قطاع املنش����آت 
التربوية بالوزارة بإشراف الوكيل 
املساعد م.محمد الصايغ قام بإنشاء 
500 فصل دراسي مبا يعادل 20 
مدرس����ة موزعة على كل مدارس 
املنطقة فضال عن فرش مالعب 30 
مدرسة بالعشب الصناعي وإنشاء 
90 مظلة قماشية الى جانب صيانة 

جذرية ل� 80 مدرسة.
وقال ان منطقة األحمدي حصدت 
املراكز املتقدمة في مجاالت عدة على 
مستوى طالب قارة آسيا مبا فيها 
اليابان في أفضل مشروع فيزيائي، 
كما حققت مدارس املنطقة املركز 
األول على مستوى مدارس الكويت 
الروبوت للمرحلة  في مس����ابقة 
املتوس����طة واملراك����ز األولى في 

مسابقات حفظ القرآن والتالوة.

قدمتها الوزيرة السابقة د.موضي 
احلمود.

موضحا ان رسالة الوفاء التي 
جتسدت في تكرمي الوزيرة السابقة 
د.موضي احلمود خالل هذا احلفل 
تعّبر عن اهمية غرس قيم ومعاني 

العطاء ملن خدم الكويت.
وأضاف »لن نستغني عن جهود 
واستشارة د.موضي احلمود في 
قضايا التربية«، متمنيا لها التوفيق 

والسداد في مهنتها اجلديدة.
من جهتها، أكدت وزيرة التربية 
السابقة  العالي  التعليم  ووزيرة 
د.موضي احلمود ان ما زرعه اهل 
امليدان التربوي حصده الوطن عبر 
الكثير من األفكار التي انتقلت الى 
مشاريع ثم حتققت كواقع وستؤتي 

ثمارها ملصلحة الوطن.
وقالت د.احلمود »ليس هناك 
وزير ميكن ان يحقق شيئا وحده 
ان لم تتضافر جهود اهل التربية 
وقيادييها وكل ركن فيها معه من 
اجل الوصول الى حتقيق األهداف«، 
مستذكرة التعاون وتفاني اجلميع 

أحمد املليفي

وزير التربية: مهما 
اختلفنا تبَق العالقات 
اإلنسانية فاملناصب 

تزول ورجال السياسة 
يأتون ويذهبون

المعلمين  أكدت ج�معي����ة 
رفضه����ا القاطع لفكرة تنظيم 
أي نوع من اإلضراب لتحقيق 
إق����رار كادر  مطالبه����ا ف����ي 
المعلمي����ن المقدم م����ن قبلها 
وتمت الموافقة عليه بش�����به 
إجماع من قب����ل مجلس األمة 
المداولة األولى،  في جلس����ة 
مش����يرة الى أن مسألة تنظيم 
إضراب عن العمل مع استغالل 
الحالية  الظروف االستثنائية 
التي تمر بها الدولة بشكل عام 
وبدء اختبارات الطلبة بشكل 
خاص أم����ر ال يتوافق أبدا مع 
رسالتها النقاب���ية والتربوية 
والمهنية وال مع أخ����القيات 

مهنة التعليم وإن من شأنه أن 
تكون له أبعاد سلبية وإلحاق 
الضرر بالخطط والسياسات 
المتبعة إلقرار الكادر وبأهدافه 
النبيلة. وأشارت الجمعية في 
بيان لها الى إن هناك تحركات 
واس����عة تقوم بها حاليا عبر 
القنوات الرسمية وعن طريق 
المشتركة  البرلمانية  اللجنة 
المليفي  التربية أحمد  ووزير 
للتأكيد على أهمية إقرار الكادر 
وفقا لما جاء من قبلها في الوقت 
الذي حرصت فيه أيضا على 
بيان موقفها الواضح والصريح 
وبشكل مهني وعملي ومنطقي 
الميدان  مس����توحى من واقع 

التي يحملها المعلم على عاتقه 
ضرورة اتباع القنوات الرسمية 
إقرار  والتش����ريعية من أجل 
الكادر كم����ا انها لن تتردد في 
اتخاذ أي خطوات أخرى مناسبة 
تتوافق رسالتها وأهدافها وال 
يمكن لها أن تتسبب بأي إخالل 
أو إضرار بالخطط التعليمية 

وباالستقرار التربوي.
وطالبت الجمعية في ختام 
بيانها بضرورة المضي قدما 
ف����ي تكثيف كاف����ة التحركات 
المي����دان ووفقا  من قبل أهل 
للقنوات الشرعية والممارسات 
المنش����ودة من أج����ل إيصال 
الرس����الة الواضحة والمقنعة 

ومت����طلباته أسباب تحفظها 
عل����ى التعديالت الت����ي أقرها 
ديوان الخدمة والضوابط التي 
وضعها وزي����ر التربية والتي 
تتع����ارض مع أه����داف الكادر 
التربوية  وفلسفته وأغراضه 

والوطنية.
وأضافت الجمعية أنها تقدر 
وقفة المعلمين جميعا الداعين 
إلى إقرار كادرها والوقوف إلى 
جانبها وتتفهم مساعيهم في 
اتخاذ الخطوات التي من شأنها 
الضغط على الحكومة إال أنها 
ف����ي الوق����ت نف��س����ه تؤمن 
إيمانا كامال ومن منطلق دورها 
واستشعارها لعظمة الرسالة 

من أهمية وضرورة إقرار الكادر، 
مش����يرة الى أن آمالها ستبقى 
كبيرة جدا بما سيس��فر عنه 
اجتماع اللجنة البرلمانية يوم 
الخميس المقبل لحس����م ملف 
الكادر من خالل التصويت عليه 
في مداولت����ه الثانية وفي أن 
تلتقي كل التوجهات الحكومية 
والنيابية والتربوية في اتجاه 
واحد ومن خالل التفهم الكامل 
الوطني����ة والتربوية  لألبعاد 
للكادر ولترسيخ مبادئ العدل 
والمساواة ولضمان االستثمار 
الحقيقي واالستقرار التربوي، 
ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر 

الوطنية.
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