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تكليف العجيل مديرًا عامًا للجهراء

اصدرت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني قرارا بتكليف مديرة ادارة الشؤون التعليمية 
مبنطقة اجلهراء التعليمية لطيفة العجيل للعمل مديرا 
عاما للمنطقة، ويأتي تكليف العجيل بعد مرور شهرين 
فقط على ترقيتها من مراقب���ة رياض االطفال مبنطقة 
العاصم���ة التعليمية الى وظيفة مدير ادارة الش���ؤون 

التعليمية مبنطقة اجلهراء.

الحمود لـ »األنباء«: ال تهاون في تطبيق لوائح الغياب باستثناء المصابين بإنفلونزا الخنازير

»التربية« تفتح باب االنتقال إلداريين حديثي التعيين إلى الجامعة و»التطبيقي« و»األبحاث«

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
العال����ي د.موض����ي  التعلي����م 
احلمود في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان لوائح احلضور 
والغياب ستطبق على الطلبة في 
املراحل التعليمية املختلفة دون 
تهاون، مشيرة إلى أن االستثناء 
منها س����يكون للطلبة املصابني 

بإنفلونزا اخلنازير.
على صعيد متصل كش����فت 
مصادر تربوية رفيعة أن الوزيرة 
احلمود ستعلن جميع االجراءات 
الواردة في تقرير جلنة التحقيق 
في تسريب االمتحانات لنهاية 
العام الدراسي املاضي، موضحة ان 
اإلجراءات التي ستعلنها احلمود 
س����تتضمن إجراءات املعاجلة 
للنظم املطبقة وإجراءات معاقبة 
املسؤولني املتسببني بشكل مباشر 
في احداث التسريب الذي اثبتته 
التي شكلتها  القانونية  اللجنة 
الوزيرة وضمت اساتذة من كلية 

احلقوق جامعة الكويت.
هذا وأكدت املصادر انه رغبة 
التربي����ة ووزيرة  من وزي����رة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
النفس����ية  الراحة  في توفي����ر 
الوظيفي لإلداريني  واالستقرار 

الوزراء بش����أن أهمية  مجلس 
التنس����يق بني كل من: وزارات 
التربية والتعليم العالي والصحة 
واتخاذ االجراءات الالزمة ملواجهة 
انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
H1N1، وحرصا من وزارة التربية 
التوعية  العالي على  والتعليم 
باجلهود املبذول����ة واالجراءات 
املتخذة في هذا املجال من خالل 
تغطية اعالمية ملتزمة بالشفافية 
والدقة واملوضوعية. وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى: تشكيل فريق عمل 
إعالمي للتوعية بجهود واجراءات 
وزارتي التربية والتعليم العالي 

بشأنها.
� التنسيق مع فرق الطوارئ 
املكلف����ة مبتابع����ة اإلج����راءات 

االحترازية في املدارس.
� اعداد البيانات والتصريحات 
الصحافية الصادرة من الوزارة 
بصفة رسمية بعد اعتمادها من 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي.
� رفع االقتراحات ملعاجلة أي 
قصور في االجراءات املطلوبة 
ملواجهة تفشي املرض، وتدعيم 
بالقط����اع  املعني����ة  الدوائ����ر 

التربوي.
� التقييم ال����دوري لبرنامج 
خط����ة عمل الفري����ق بناء على 
املستجدات والتطورات بانتشار 

املرض.
م����ادة ثالثة � تعق����د اللجنة 
اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، 
اثن����اء او بع����د أوق����ات الدوام 

الرسمي.
مادة رابعة � يبدأ عمل الفريق 
اعتبارا من بداية شهر سبتمبر 
2009، ويستمر حتى نهاية شهر 

ديسمبر 2009.
مادة خامس����ة � على جهات 
العل����م، والعمل  االختص����اص 

مبوجبه.

حديثي التعيني لوزارة التربية 
الوزاري  القرار  فإنها س����تعدل 
الصادر في الفترة االخيرة بحظر 
نقل أو ن����دب االداريني حديثي 
التعيني في وزارة التربية قبل 

مرور 3 سنوات.
وكشفت املصادر ان الوزيرة 
س����تفتح باب االنتقال للراغبني 
منهم بشرط ان يقتصر ذلك على 
3 جهات فقط هي جامعة الكويت، 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، معهد الكويت لالبحاث 

العلمية.
وعن توقي����ت صدور القرار 
اكدت املصادر سيصدر بعد عودة 
الوزيرة من مهمتها الرسمية في 

باريس.
القرار  وعن توقيت تطبيق 
اك����دت املصادر س����يطبق فور 
صدوره ولن يتم تأجيل التطبيق 
لبداية العام امليالدي اجلديد الى 
ذلك اصدرت وزيرة التربية قرارا 
بش����أن التوعية بوباء انفلونزا 
اخلنازير جاء فيه بعد االطالع 
على املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979، بشأن نظام اخلدمة املدنية 
وعلى املرس����وم الصادر في 4 
ابريل 1979 في شأن نظام اخلدمة 
املدنية. وبن����اء على توجيهات 

ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير 
H1N1 برئاس����ة وعضوية نادية 
الش����راح مكلفة من قبل وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي، 
محس����ن العتيبي مدي����ر إدارة 
العامة، باسل السبت  العالقات 
مراقب � إدارة العالقات العامة، 
س����المة عمار مستشار مبكتب 
وزيرة التربية، غامن السليماني 
العالقات  إدارة   � رئيس قس����م 

العامة.
مادة ثانية � مهام اللجنة:

� اعداد خطة عمل زمنية، يتم 
من خاللها تطبيق آلية اإلعالن عن 
املعلومات املتعلقة بتفشي انتشار 
امل����رض في القط����اع التربوي، 
واإلجراءات التي تتخذها الوزارة 

بهذا الشأن.
� التنس����يق م����ع اجله����ات 
احلكومي����ة املعني����ة بإجراءات 

مواجهة تفشي املرض.
� متابعة ما يتم نش����ره في 
وس����ائل اإلعالم املتعلقة مبهام 
عم����ل الفريق التخاذ االجراءات 

الالزمة.
الدوائ����ر  التنس����يق م����ع   �
املعنية بالوزارة للحصول على 
املعلومات املطلوبة للتحقق من 
دقتها، والتخاذ االجراءات الالزمة 

إعالن إلج�راءات ضد المتس�ببين في تس�ريب االمتحان�ات قريبًا جدًا تش�مل 
معاقبة المسؤولين عن الموضوع بش�كل مباشر  بعد أن أثبتت اللجنة القانونية حدوثه

د.موضي احلمود

قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج
مريم بندق

قررت وزارة التربية تلبية الدعوة املوجهة من 
مكتب التربية العربي لدول اخلليج بشأن حضور 
االجتماع الثالث للجنة املشرفة على برامج االختبارات 
واسعة النطاق مثل Timss وPIRLS والذي سيعقد 
في مدينة ابوظبي باالمارات العربية املتحدة خالل 
الفترة من 7 حتى 8 اجلاري، وفي قرار للحمود مت 
ايفاد ممثل الكويت جاسر محمد اجلويسر رئيس 
قسم دعم املستفيدين مبركز املعلومات في اجتماعات 
اللجنة املشار اليها في مهمة رسمية حلضور االجتماع 
الثالث للجنة املشرفة على برامج االختبارات واسعة 
النطاق في الرياض باململكة العربية السعودية خالل 
الفترة من 6 حتى 9  اجلاري شاملة يومي السفر، 
ويتحمل مكتب التربية العربي لدول اخلليج نفقات 
االستضافة وتتحمل الكويت نفقات السفر، وعلى 
جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا 
القرار. وتلقت الوزارة الدعوة املوجهة من املنظمة 
االسللالمية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( 
للمشاركة في اجتماع خبراء اقليمي حول املقاربات 
احلديثة في مجال تأهيل املدرسني وتكوينهم املستمر 
املزمع عقده في الشارقة باالمارات العربية املتحدة 

خالل الفترة من 25 حتى 27 اجلاري.
وقررت ايفاد خالدة عبدالرزاق الياسللني مدير 
ادارة التقنيات التربوية باالنابة للمشاركة في اجتماع 
خبراء اقليمي حول املقاربللات احلديثة في مجال 
تأهيل املدرسني وتكوينهم املستمر املزمع عقده في 
الشارقة باالمارات العربية املتحدة خالل الفترة من 24 
اجلاري حتى 28 منه شاملة يومي السفر، وتتحمل 
املنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة تكاليف 
السللفر واالقامة، وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
واسللتنادا للدعوة املوجهة مللن املركز العربي 
للتدريب التربوي لدول اخلليج للمشاركة في اجتماع 
بشأن اقتصاديات التعليم املزمع عقده في الدوحة 
بدولة قطر خالل الفترة من 13 الى 14 اجلاري، وبناء 
على موافقة وكيل الللوزارة واعتماد الوزيرة هذه 
املهمة الرسللمية، تقرر ايفاد كل من محمد حسني 
البلوشللي مراقب التخطيط االقتصادي وسميرة 
معتوق فارس منسق اداري معامالت للمشاركة في 
اجتماع بشأن اقتصاديات التعليم املزمع عقده في 
الدوحة بدولة قطر خالل الفترة من 11 اجلاري حتى 
15 منه شاملة يومي السفر، ويتحمل املركز العربي 
للتدريب التربوي لللدول اخلليج تكاليف حضور 
االجتماع واالستضافة وتتحمل الكويت مصروفات 
السفر، وعلى جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار. وبعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدمة املدنية لسنة 1979 وتعديالتهما، ونظرا النعقاد 
مؤمتر التعليم االلكتروني 2009 في فانكوفر بكندا 
خالل الفتللرة من 26 حتى 29 اجلاري، وبناء على 
ترشيح الوكيل املختص وحرصا على مصلحة العمل، 

قررت وزيرة التربية:
اوال: ايفاد هناء الشراح مدير مركز املعلومات 
في مهمة رسللمية حلضور املؤمتر املذكور اعاله 
خالل الفترة من 25 الى 30 اجلاري شللاملة يومي 

السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السللفر واالقامة 
باالضافة الى رسوم التسجيل واالشتراك وقدرها 

845 دوالرا.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

دعوا النواب إلى التحرك وأكدوا أن المدارس السعودية على درجة كبيرة من االلتزام

طلبة ل� »األنباء«: إلغاء االعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس األهلية المسائية قرار جائر
محمد هالل الخالدي

لم تنته بعد مش���كلة اجلامعات اخلاصة واالعتراف بشهادات 
الطلبة املسجلني فيها دون الرجوع لوزارة التعليم العالي فخرجت 
معها مش���كلة أخرى تتعلق باملدارس األهلية املسائية التي صدر 
قب���ل أيام قرار جدي���د لوزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ألغت مبوجبه االعتراف بالش���هادات الصادرة 
من تلك املدارس خارج الكويت، األمر الذي تس���بب في موجة من 
الغضب واالستياء بني صفوف الطلبة الدارسني في هذه املدارس، 
خاصة أن صدور القرار جاء لينطبق على املس���جلني حاليا بأثر 
رجعي وصدر بعد بداية العام الدراسي وانتظام الطلبة بالدراسة 

ودفع الرسوم.
فقد جتمع ع���دد كبير جتاوز املائتني طال���ب أمام مبنى إدارة 
املدارس اخلاصة، كما حضر ل�»األنباء« عدد منهم إليصال شكواهم 
إلى أعضاء مجلس األمة ويناش���دوا سمو رئيس مجلس الوزراء 

التدخل لوقف القرار.
فمن جانبه قال الطالب عل���ي املطيري إن قرار عدم االعتراف 
بالشهادات الصادرة عن املدارس اخلاصة املسائية قرار ظالم جاء 
بعد بداية العام الدراسي بفترة طويلة فقد قمنا فعال بدفع الرسوم 
ولم يتبق لنا سوى سنة واحدة فكيف يطبق علينا هذا القانون 
بأثر رجعي وقد كان الشرط قبل ذلك فقط وجود تسلسل دراسي، 
كيف يتم التالعب مبستقبلنا بهذه الطريقة وكيف ميكن تطبيق 
القان���ون بأثر رجعي بهذه الصورة الظاملة، أال يفترض أن يطبق 

القانون ابتداء من العام القادم وليس احلالي؟
وقال املطيري ان الطلبة اآلن يعيشون حالة من القلق والربكة 
حيث ان مس���تقبلهم مجهول ونحن نناشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد التدخل ووقف هذا القرار، كما نناشد 
وزي���رة التربية د.موضي احلمود أن تعي���د النظر في هذا القرار 

وقالت حرفيا: اننا نعتمد الشهادات الصادرة من املدارس اخلاصة 
املوجودة خارج الكويت بشرط وجود تسلسل دراسي، وبسبب هذا 
التصريح قام أكثر من 4 آالف طالب وطالبة بالتسجيل فكيف تصدر 
اآلن قرارا آخر يناقض كالمها وتصريحها السابق بهذه البساطة 
ويتم التالعب مبصير كل هذا العدد من الشباب، فهل مطلوب منا 

أال نصدق احلكومة وتصريحات الوزراء بعد اليوم؟
وأضاف الرشيدي قائال ان القانون كان يشترط وجود تسلسل 

ووق���ف تطبيقه بأثر رجعي على أقل تقدير حتى ال يظلم من قام 
بالتسجيل والتزم بشرط التسلسل الدراسي.

تصريح الوزيرة

م���ن جانبه قال الطالب منصور الرش���يدي ان وزيرة التربية 
د.موضي احلمود قامت باالتصال هاتفيا على احملامي خالد عبداجلليل 
وش���اركت مبداخلة في برنامج »تو اللي���ل« بتاريخ 6/18 املاضي 

دراسي لالعتراف بالشهادة ونحن التزمنا بهذا الشرط والتحقنا 
مبدارس معتمدة في اململكة العربية الس���عودية وعندما وصلنا 
للسنة النهائية تخرج علينا الوزيرة بقرار ينسف كل ما بنيناه 
فمن يعوضنا عن هذه اخلسارة ومن يعوضنا عن مستقبلنا الذي 

سيضيع بجرة قلم.

المدارس السعودية

أما الطالب زبن الراجحي فقال ان املدارس السعودية على درجة 
كبيرة من االلتزام واحلرص وليس فيها مجال للتالعب أو احلصول 
على شهادات وهمية فكيف تنسف وزيرة التربية االعتراف بهذه 
امل���دارس وهي معترف بها في اململكة، وهل تتوقعون أال تعاملنا 
اململكة بنفس الطريقة وتلغي االعتراف بالشهادات الصادرة من 
م���دارس كويتية فمن يتحمل ذنب كل هؤالء الطلبة، وملاذا تخلق 
الوزيرة أزمة سياسية مع اململكة العربية السعودية بهذا القرار 
الذي فيه تدخل بشؤون دولة أخرى، فاملدارس معترف بها ونظامية 
وهي في دولة خليجية لديها نفس املعايير والقوانني التي لدينا 
فهل مدارسنا أفضل من مدارس السعودية، وملاذا املنع فقط على 
املدارس العربية في حني أن هناك عشرات املدارس اخلاصة داخل 
الكوي���ت تبيع الش���هادات وهي معروفة للجمي���ع ومع هذا يتم 
االعتراف بها، فقط ألنها أجنبية ومملوكة لش���خصيات متنفذة، 
فأي���ن العدالة وأين نواب مجلس األمة من هذا التخبط والتالعب 

مبصير شباب الكويت؟
وأضاف الراجحي أن املناهج في املدارس السعودية أفضل بكثير 
من مناهجنا وأصعب ودرجة االلتزام بالقانون هناك أكبر من الكويت 
فبأي حق تلغي الوزيرة االعتراف بهذه الشهادات وحترمنا حقنا 
في مواصلة التعليم، ثم ملاذا س���كتت الوزيرة كل هذا الوقت ولم 

تصدر القرار إال بعد أن قمنا بالتسجيل ودفع الرسوم؟

)حسن حسيني(علي املطيري ومنصور الرشيدي وزبن الراجحي مع الزميل محمد اخلالدي في ديوانية »األنباء«

»التربية« تتكتم وأولياء األمور يلتزمون الشفافية حرصًا على بقية زمالء أبنائهم

إصابة 6 طالب وطالبات في »الحكومية« بإنفلونزا الخنازير

السديراوي: لجنة لمقابلة المرشحين لوظيفة
مراقب الخدمة النفسية ب� »التنمية«

مريم بندق
فيم���ا تعد املرة االولى لتس���جيل اصابات بني 
الطلبة بانفلونزا اخلنازير في املدارس احلكومية 
وتتكتم وزارة التربي���ة عن اعالنه بالرغم من ان 
بعض االصابات حدثت في االسبوع املاضي. علمت 
»األنباء« اكتشاف 6 حاالت اصابة بانفلونزا اخلنازير 
بني طالب وطالبات املدارس احلكومية منهم 3 من 
املرحلتني املتوسطة والثانوية مبنطقة القيروان 
التابعة ملنطقة العاصمة التعليمية، و3 من املرحلة 

املتوسطة مبنطقة اجلهراء التعليمية.

وقالت املصادر ان احد طالب العاصمة بدأ يتماثل 
للشفاء فيما يس���تمر الطالبني اآلخرين في تلقي 
العالج، وبالنس���بة للجهراء اوضحت املصادر ان 
3 ش���قيقات من مدرسة مرمي بن طارق املتوسطة 
للبنات اصنب بالوباء وقد ابلغت أم الطالبات ادارة 

املدرسة صباح امس.
واكدت املصادر ان االجراءات االحترازية متوافرة 
وال داعي للقلق واخلوف، مش���يرة الى ان الطلبة 
س���يعودن الى مقاعد الدراس���ة بعد تلقي العالج 

الالزم.

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
جلنة ملقابلة املرشحني لش����غل وظيفة مراقب 
اخلدمة النفس����ية بإدارة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية بقطاع التنمية التربوية، ونص قرار 

السديراوي على: 
أوال: تش����كي���ل جلن��ة برئاسة بدر الفريح 
� الوكيل املس����اعد للتنمية التربوي���ة ملقابل���ة 
املرش����حني لش����غل وظيفة مراق����ب اخلدم����ة 

النفسي����ة بإدارة اخلدمة االجتماعية والنفسية 
وعضوية كل من: مدير ادارة اخلدمات االجتماعية 
والنفس����ية غنيمة الرخيمي، مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي، مدير 
عام منطق����ة الفروانية التعليمية يسرى العمر، 
مدير عام منطق���ة حول�������ي التعليمي��ة منى 

الصالل.
 ثانيا: تتولى اللجنة مقابلة املتقدمني املستوفني 

لشروط شغل الوظيفة املذكورة.

تضم 8 أعضاء من الموارد وأقسام الترقيات والعالوات والجوازات

لجنة برئاسة العجيل إلى الهند للتعاقد مع 500 عاملة نظافة

إعفاء كايد وضم شهاب إلى لجنة تعاقد الهند
واصدرت الوزيرة قرارا الحقا بشأن: اعفاء وضم 
للجنة االختبار والتعاقد مع »مس���اعد منفذ خدمة � 

تنظيف« من جمهورية الهند.
بعد االطالع على قان���ون ونظام اخلدمة املدنية 

لسنة 1979 وتعديالتهما.
واحلاقا بالقرار الوزاري رقم 2009/310 الصادر 
بتاريخ 2009/9/27 بشأن ايفاد جلنة للقيام بأعمال 

االختيار والتعاقد مع »مساعد منفذ خدمة � تنظيف« 
من جمهورية الهند للعام الدراسي 2010/2009 وذلك 

خالل الفترة من 2009/10/3 الى 2009/10/22.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

تقرر: أوال: اعفاء محمود كايد علي شهاب � قسم 
احلفظ / السجل العام � من عضوية اللجنة املذكورة 

أعاله.

ثانيا: ضم سلوى علي حاجي الشهاب � رئيس قسم 
اختيار الوظائف االدارية بإدارة املوارد البشرية الرقم 

املدني 259080503304 لعضوية اللجنة املذكورة.
ثالثا: يسري على املذكرة ما جاء في القرار الوزاري 

رقم 2009/310 الصادر بتاريخ 2009/9/27.
رابعا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود ق���رارا وزاريا 
بتشكيل جلنة للتعاقد من 500 عاملة نظافة 
من الهند، جاء في القرار: بعد االطالع على 
املادة 19 من املرس���وم بالقانون 15 لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية وعلى املادة 83 
من املرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن 

نظام اخلدمة املدنية.

وعلى قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
2 لسنة 1992 بشأن الئحة نفقات السفر 
ومصروفات االنتقال، وبناء على ما تقتضيه 

املصلحة العامة.
تقرر:

مادة أولى: إيفاد املذكورين للقيام بأعمال 
جلنة االختيار والتعاقد مع )مساعد منفذ 
خدمة � تنظيف( من جمهورية الهند للعام 
الدراسي 2010/2009، وذلك خالل الفترة 

من 2009/10/3 الى 2009/10/22:
راش���د العجيل � مدي���ر ادارة املوارد 
البشرية، اشواق الكندري � قسم التعاقد 
/ إدارة املوارد البشرية، مشاري احلربي 
� مراقبة االختيار / ادارة املوارد البشرية، 
فهد املطيري � مراقب���ة االختيار / ادارة 
املوارد البش���رية، موضي اليتيم � قسم 
الترقيات والعالوات، ادارة املوارد البشرية، 
جاسم السلمان � ادارة اخلدمات العامة، 

محمود شهاب � قس���م احلفظ / السجل 
العام، سهام العنزي � قسم التعاقد / ادارة 
املوارد البشرية وس���لمان خاني � قسم 

اجلوازات.
مادة ثانية: تتحمل الكويت مصاريف 
الس���فر واإلقامة ش���املة يومي الس���فر 

والعودة.
مادة ثالثة: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.


