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بعد تعثر جهات االختصاص في إصدار قرارات شغل الوظائف اإلشرافية لعدم معرفة الشروط التي تعتمد عليها

رئيس القسم الثقافي بسفارتنا بالقاهرة حّذر الطلبة من التعامل مع المندوبين

طلب من اللوغاني دراسة شاملة حول المشروع

الحمود للسديراوي: ضرورة استعجال إصدار بطاقات الوصف الوظيفي المعدلة

عوض العنزي لـ »األنباء«: حريصون على عقد لقاء شهري مع طلبتنا في مصر  
وخّصصنا  مكتبًا وخطًا الستقبال وإنجاز معامالتهم توفيرًا للوقت والجهد

 القاهرة ـ هناء السيد
اعلن رئيس القس���م الثقافي بس���فارتنا 
بالقاهرة د.عوض العنزي ان اجلامعة املفتوحة 
غير معترف بها حتى اآلن في الكويت، لذلك 
نحذر ابناءنا من التس���جيل بها منعا الهدار 
الوقت واملال واشار الى ان عدد ابنائنا الدارسني 
في اجلامعات املصرية يبلغ حوالي 12 الف طالب 
وطالبة منهم 4500 طالب يدرسون دراسات 
عليا و7500 في مرحلة البكالوريوس، مشيرا 
الى ان هؤالء الطلبة لديهم ملفات لدى املكتب 

الثقافي في القاهرة.
واضاف ان هناك طلبة لم يس���جلوا عن 
طريق املكتب الثقافي او وزارة التعليم العالي 
في الكويت لكن املكتب الثقافي يساعدهم بعد 
التخرج من حيث التصديق على ش���هاداتهم 
فقط، لكن ال نفتح لهم ملفات، مشيرا الى ان 
اعدادهم تتراوح بني 4 و5 آالف طالب وطالبة. 
وقال انه بعد تخرجهم ترسل شهاداتهم الى 
وزارة التعلي���م العالي ف���ي مصر للتأكد من 
صحة بياناتهم، مشيرا الى انه متت مخاطبة 
ادارة شؤون الوافدين في مصر حلصر اعداد 
الطلبة الكويتيني في مصر الذين لم يسجلوا 

في املكتب الثقافي.
اكد د.عوض العنزي أن اجراءات التسجيل 
للجامعات املصرية تتم فقط عن طريق مكتبنا 
الثقافي بسفارتنا وادارة الوافدين، مؤكدا أن 
املكتب الثقافي يقدم كل االمكانات خلدمة الطلبة 
الراغبني في الدراس���ة في اجلامعة املصرية 
وتذليل أي عقبة قد تواجههم خالل عمليات 
التسجيل، وقال ان املشاكل التي تواجه املكتب 
الثقافي تعتبر قليل���ة، اال ان ما نواجهه هو 
مشكلة عملية التسجيل، حيث ان هناك الكثير 
من الطلبة لم يلتزموا مبواعيد التسجيل التي 
حتددها وزارة التعليم العالي في مصر، مشيرا 
الى ان الكثير من الطالبات والطالب ال يلتزمون 
بأوقات التسجيل التي تبدأ بنهاية شهر يونيو 
حتى 15 اغسطس ومت متديدها اكثر من مرة 

آخرها كانت في 15 اكتوبر املاضي. واوضح ان 
الكثير من الطلبة يقومون بالتسجيل سواء 
من خ���الل وزارة التعليم العالي في الكويت 
والتي بدورها تقوم بإرس���ال ملفات الطلبة 

الى املكتب الذي يقوم بتسجيلهم.
وطالب العنزي الطلبة عدم التسجيل عن 
طريق املناديب او مع اجلامعات التي ترسل 
وفودها الى الكويت او املكاتب االهلية، موضحا 
انه في آخر املطاف يتم التسجيل عن طريق 

املكتب الثقافي في القاهرة.
واشار الى ان التسجيل غير السليم يكلف 
الطلبة مبالغ طائلة هم في غنى عنها، كما ان 
هناك طلبة يسجلون عن طريق اجلامعات من 
خالل التعليم املفتوح وهو غير معترف به في 
الكويت، واضاف ان من املشاكل التي نواجهها 
ايضا تأخر املوافقات االمنية لطلبة الدراسات 
العليا في اجلامعات املصرية، مشيرا الى ان 
اجلامعات املصرية بدأت بقبولهم لكن بشكل 
مبدئي وقد نصحنا بعدم اخذ رسوم اال بعد 

حصول الطالب على املوافقة االمنية، واضاف: 
ال ننصح طلبة الدراس���ات العليا بالدارسة 
باجلامعات املصرية من دون احلصول على 
املوافقات االمنية وذلك حتسبا الحتمال تأخرها 
وعدم احتسابها املدة الدراسية التي يقضونها 
اضاف���ة الى تكبدهم تكالي���ف مالية ال ميكن 
استرجاعها، واشار الى تنوع التخصصات التي 
يلتحقون بالعديد بها منها االعالم واالقتصاد 
والهندسة واللغات والترجمة واحلاسب اآللي 

واحلقوق والطب والصيدلة.
وحول املعاهد التي مت ايقاف التعامل معها، 
قال ان هناك سبعة معاهد مت ايقاف التسجيل 
به���ا، وهذا ال يعني انها غير معترف بها وان 
هن���اك طلبة من ابنائنا يدرس���ون بها حتى 
اآلن، وقد مت ايقاف التس���جيل بها بناء على 
مالحظات من قبل جلن���ة التقييم من وزارة 
التعليم العالي، موضح���ا ان االيقاف مازال 
مستمرا، وقال العنزي ان املكتب حرص على 
عقد اللقاء الش���هري مع الطلبة مبقر االحتاد 

الوطني، وهو اول خميس من اول كل ش���هر 
للتعرف على املشاكل التي قد تواجه الطلبة 
خالل مسيرتهم التعليمية حللها بهدف توفير 

جو نفسي مناسب لتحصيلهم الدراسي.
واكد ان املكتب الثقافي في مصر يقدم كل 
التس���هيالت للطلبة من استخراج الهويات 
اخلاصة وتعريفهم بالدور الذي يقوم به املكتب 
الثقافي، مشيرا الى اصدار املكتب دليال ارشاديا 
للطلبة يحت���وي على العديد من التعليمات 
التي تفيدهم خالل مسيرتهم الدراسية، مشيرا 
ال���ى تخصيص املكتب الثقافي مكتبا خاصا 
الستقبال واجناز املعامالت اخلاصة بالطلبة 
الهويات اخلاصة  من تسجيل واس���تخراج 
بهم وذلك بهدف التس���هيل عليهم وس���رعة 
اجن���از معامالتهم.كما مت توفير خط هاتفي 
مباشر هو 0020237607579 للرد على الطالب 
توفيرا للوقت، باالضافة الى البريد االلكتروني 

.cultualofcairlo@hotmail.com
واضاف د.العنزي انه يتم قبل بداية العام 

الدراسي عقد لقاء عام مع الطلبة املستجدين 
ف���ي مقر االحت���اد الوطني به���دف توعيتهم 

وارشادهم.
وحول التنس���يق مع امللحقيات الثقافية 
اخلليجية، قال د.العنزي ان املشاكل الطالبية 
التي يعاني منها طلبة الكويت تشابه املشاكل 
التي يعاني منها اخلليجيون ومن الضروري 
توحيد تلك الهموم ومناقشتها مع املسؤولني 
في مصر حللها، واشار الى ان املكتب الثقافي 
قام مببادرة طيب���ة بجمع امللحقني الثقافيني 
بالسفارات اخلليجية في اجتماع مشترك مت 
فيه طرح القضايا املشتركة التي تهم الطالب 
والطالبات اخلليجيني الدارسني في مصر، وقال 
ان طرح مثل تلك القضايا بشكل جماعي وموحد 
ومناقشتها مع املسؤولني في التعليم العالي 
في مصر سيكون له التأثير والقبول من قبل 
وزارة التعليم في مصر لبحثها وحلها بشكل 
أسرع والوصول الى حلول مناسبة بشأنها. 
واضاف ان اعداد الطلبة اخلليجيني الدارسني 

في مصر في تزايد كبير ومن املهم التنسيق 
والتعاون فيما بني املالحق الثقافية اخلليجية 
لرعاية هؤالء الطلبة، وقال ان االجتماع ناقش 
القضايا األكادميية واالجتماعية والقانونية 
للمبتعثني والقضايا املالية واالدارية، مشيرا 
الى وجود قاسم مشترك في القضايا الطالبية 
اخلليجية. وثمن الدور الذي تقوم به امللحقات 
الثقافية اخلليجية للتعريف بثقافتنا وعلومنا 
وحضارتن���ا اضاف���ة الى رعاي���ة املبتعثني 

واملبتعثات في مصر والعناية بهم.
وأكد ان املكتب يقوم بدور كبير وبارز في 
خدمة الطلبة والقيام على رعايتهم واالهتمام 
العلمية  بشؤونهم املختلفة وتهيئة األجواء 
املناس���بة لهم دراس���يا فاملكتب يضع جميع 
امكاناته حت���ت تصرفهم. وبني أهمية خدمة 
املبتعثني ومساعدتهم على التكيف مع البيئة 
اجلديدة الت���ي ابتعثوا اليه���ا وكذلك أهمية 
التواصل مع املبتعثني وتذليل الصعاب التي 
قد تواجههم في مسيرتهم الدراسية وتشجيعهم 
على تقدمي أنفسهم على النحو الذي يعكس 
طبيعة مجتمعنا مبا لديه من قيم انس���انية 
واجتماعي���ة وحضارية، واش���اد د.العنزي 
بالعالقات التي جتمع الكويت مبصر، السيما 
في املجال التعليمي والثقافي والتربوي قائال 
ان الكويت ومصر كل ال يتجزأ، واشار الى دور 
مصر في النهضة الثقافية والعلمية والتعليمية 
في الكويت من خالل رموز الثقافة والعلم من 
أبناء مصر الذين س���اهموا في وضع أسس 
التنمية والبناء داخل الكويت منذ استقاللها كما 
اشاد باملستوى التعليمي والعلمي للجامعات 
املصرية.واشار العنزي الى لقاءاته املستمرة 
مع عمداء رؤس���اء اجلامعات املصرية لبحث 
قضايا ابنائنا الط���الب وملزيد من التواصل، 
مشيرا الى لقائه مع رئيس جامعة املنصورة 
وكذلك جامعة 6 اكتوبر وخالل الفترة املقبلة 
تتعدد اللقاءات باجلامعات واملعاهد من اجل 

ابنائنا الطلبة.

»األعلى للتعليم« يدرس تدريس الرياضيات والعلوم باإلنجليزية
العمر: رعاية وزيرة التربية حفل المتقاعدين 

دليل على أهمية تكريمهم وعرفان بجهودهم
اك���دت مدي���ر ع���ام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ان عطاء املعلمني املتقاعدين باق 
ال ينضب كونهم منحوا لآلخرين 
خبرتهم وتفانوا في اداء الرسالة 
السامية اليصال الهدف التربوي 
على مر األع���وام، غايتهم بناء 

لبنات وطننا العزيز.
وقال���ت العمر ف���ي تصريح 
صحافي مبناسبة رعاية وحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود حلفل 
تكرمي املعلم���ني املتقاعدين غدا 
املتقاعدين تركوا  ان  )الثالثاء( 
ارثا حقيقيا من اجلهود املضيئة 
التي انارت احلقل التربوي طوال 
سنوات عملهم، موضحة ان هذا 
احلفل هو عرفان بتلك اجلهود 
الت���ي بذلت وثناء لالس���هامات 
املتميزة في قيامهم بتلك الرسالة 

على أكمل وجه وان هذا التكرمي ال 
يفي جهودهم التي بذلت وعطاءهم 
الذي قاموا به كونهم يستحقون 

منا األفضل دائما.
وأضاف���ت العم���ر ان رعاية 
وزيرة التربية لهذا احلفل دليل 

عل���ى اهمية تكرمي ه���ذه الفئة 
وعرفان���ا بجهودهم التي بذلت 
في ميادين التعليم لتنشئة اجيال 
واعدة ملستقبل الكويت، مبينة ان 
اهمية املتقاعدين تزداد ملا ميلكون 
من خبرة تربوية اكتسبوها طوال 
فترة مسيرتهم وان هذه اخلبرات 
ال تقف عند التقاعد لكنها تظل 
نبراسا للمسيرة التربوية وهداية 
الرسالة ممن يواصلون  حلملة 

السير في ميدان التعليم.
املتقاعدين  ان  العمر  وأكدت 
نشروا الوعي واملعرفة وتأصيل 
الثقاف���ة التربوية واملثل العليا 
وغرس القيم النبيلة وحب الوطن، 
فهم شموع اضاءت دروب العلم، 
الفتة الى ان دورهم في صناعة 
اجيال املستقبل سيبقى مخلدا 
في تاريخ التربية فهم من حقق 
الرسالة التربوية املثلى بأمانة.

 مريم بندق
علم����ت »األنباء« ان املجلس االعلى للتعليم برئاس����ة 
وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
يدرس مش����روعا كبيرا مقدما م����ن التوجيه الفني ملادتي 

العلوم والرياضيات.
وقالت مصادر تربوية في قطاع التعليم العام ان املجلس 
درس باستضافة املشروع املقدم وطلب من وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني دراسة شاملة حول اسس تنفيذ املشروع، 
تتعلق بأي مرحلة تعليمية يبدأ التنفيذ بها ثم كيفية تهيئة 

املعلمني واملعلمات الذين سيكلفون بالتنفيذ.
واكدت املصادر ان املجلس طلب رأي العاملني في امليدان 

من معلمني وتواجيه فنية ومديري مدارس.
وكلفت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي جلنة تقومي 
الكتب املطورة للغة العربية للصف الثاني االبتدائي بالكويت 
برئاسة وعضوية: د.محمد دهيم الظفيري � قسم املناهج 
وطرق التدريس بجامعة الكويت، سميحة شريدة الشريدة 

� مدي����ر ادرة التقومي وضبط جودة التعليم، د.غادة خالد 
عيد � قسم علم نفس تربوي بجامعة الكويت، رابحة محمد 
� موجه فني لغة عربية مبنطقة العاصمة التعليمية، نور 
ناص����ر القريني � موجه فني لغة عربية مبنطقة األحمدي 
التعليمية، نايف عبداهلل احلربي � موجه فني لغة عربية 
مبنطقة اجلهراء التعليمية، امنة ابراهيم اجلميلي � رئيس 
قسم مبدرسة هش����ام بن امية مبنطقة حولي التعليمية، 

والسيد محمد احمد جعباص � ادارة تطوير املناهج.
ثانيا: مهام اللجنة: تق����ومي »مكتبي وميداني« للكتب 
املطورة للغة العربية للص����ف الثاني االبتدائي بالكويت 
املطب����ق مبدارس التجريب العام احلال����ي 2010/2009 من 
حيث: االهداف، احملتوى العلمي، اخلطة الدراس����ية، طرق 
التدريس، الوس����ائل التعليمية، اس����لوب التقومي، اجراء 
التعديالت على الكتب مباش����رة بأجزائها املختلفة، اعداد 
تقرير ختامي العمال اللجنة متضمنا التوصيات االجرائية 

لتعديل الكتب املطورة للصف الثاني االبتدائي.

ثالثا: اس����لوب عمل اللجنة: جتتمع اللجنة بدعوة من 
رئيسها فور صدور القرار وتكون اجتماعاتها خارج اوقات 

الدوام الرسمية.
تضع اللجنة خطة زمنية لتنفيذ املهام املطلوبة، ميكن 
للجنة االس����تعانة مبن تراه مناسبا الجناز املهام املوكلة 
اليها، يسلم القسم االول من الكتب بعد تعديلها الى ادارة 
تطوير املناهج في موعد اقصاه 2010/1/31، والقسم الثاني 
في 2010/4/29، يس����لم التقرير اخلتامي في 16 مايو 2010 
ش����امال صورة واضحة عن نتائج التق����ومي والتوصيات 

املقترحة.
رابعا: تصرف العضاء اللجنة مكافأة مالية حسب النظم 

املعمول بها في هذا الشأن.
خامسا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما 

يتعارض معه من قرارات.
سادس����ا: على جميع اجلهات العل����م والعمل مبوجبه 

وتوفير جميع التسهيالت لعمل اللجنة.

 مريم بندق
طلبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود من 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
استعجال اصدار بطاقات الوصف 

الوظيفي املعدلة.
وقالت الوزيرة احلمود: من 
خالل االطالع على بعض تظلمات 
املوظفني متت مالحظة وجود 
تعثر لدى جهات االختصاص 
في مجال اصدار قرارات شغل 
الوظائف االش����رافية وأرجعت 
السبب الى عدم املعرفة على اي 
شروط تعتمد عليها، وذلك نظرا 
لعدم صدور تعديل على بطاقات 
الوصف الوظيفي السابقة وفقا 
لقراري مجلس اخلدمة املدنية 

رقمي 20 و25 لسنة 2006.
وأضافت: وعند البحث عما 
مت م����ن اجراءات س����ابقة بهذا 
الشأن اتضح ان جلنة التنظيم 
وافق����ت على تعديل ش����روط 
ش����غل الوظائف االشرافية في 
اجتماعها رقم 2007/4 ثم رفعت 
ه����ذه البطاقات ال����ى الوزيرة 
التي ردت على ذلك  الس����ابقة 
بكتابه����ا املوجه الى الس����يدة/ 

ليكون حافزا ودافعا لهم على بذل 
املزيد من اجلهد.

وتضم����ن اخلطاب األس����ماء 
التالية:

راض���ي مطلق الرش���يدي، 
الوهابي، سلمى محمد  انيسة 
جواد معرف���ي، متاضر محمد 
العرادة، عالء محمد حس���ني، 
حسني أبواملعاطي، احمد احمد 
عبدالرازق، اسامة فالح العدواني، 
اماني عبدالرسول املويل، اميان 
امينة حس���ن  القطان،  عباس 
صالح ابراهيم، انس محمد السيد 
عليوة، بدور عواض الرشيدي، 
جوزيف لطيف شكري، حصة 
اس���ماعيل اخلال���دي، حصة 
الش���مري، حنان حسن  عبيد 
صالح، شيخة حبيب اخلياط، 
صالح ماهر محمد، عذاري علي 
العنزي، عهود سلمان الصانع، 
فاطمة مطلق فراج الش���مري، 
محمد عب���داهلل محمد جودة، 
العنزي، منال زبن  مرمي عايد 
برغش الظفيري، مينا موريس 
ابواخلير، نادية حسن خشاوي، 
ندى حسن خشاوي، هيا عايض 
الرشيدي، ياسر قرني حسني.

الوكيل املس����اعد باإلنابة رقم 
638 بتاري����خ 2009/5/3 حيث 
جاء فيه ان مس����ؤولية اعتماد 
بطاقات الوصف الوظيفي هي من 

اختصاص جلنة التنظيم.
وخلصت: وفي ضوء ما سبق 
وحرصا على مصلحة العمل ونظرا 
ألهمي����ة املوضوع يرج����ى اتخاذ 
االجراءات الالزمة نحو استعجال 
اصدار بطاقات الوصف الوظيفي 
املعدلة وفقا لقراري مجلس اخلدمة 
املدنية رقمي 20 و25 لسنة 2006 
وموافاتن����ا بإجراءاتكم املتعلقة 

بتعميمه����ا على جمي����ع اجلهات 
املعنية بالوزارة.

وخاطبت احلمود نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزي����ر العدل ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار راشد 
احلماد حول موضوع تسليم وزارة 

التربية مقر بيت الزكاة.
ج����اء في اخلطاب: باالش����ارة 
الى مذكرة التفاه����م بني الديوان 
التربية املوقعة  االميري ووزارة 
بتاري����خ 2006/12/5 بش����أن منح 
وزارة التربية للديوان االميري حق 

استغالل واستخدام مدرسة عبداهلل 
ادارة منطقة حولي  السالم )مقر 
التعليمية( من اجل اقامة مشروع 
ثقافي حضاري باسم مشروع مجمع 

عبداهلل السالم الثقافي.
وحرصا على تنفيذ االتفاقية 
خاصة بعد ان تكرر تأجيل تسليم 
الدي����وان مقر ادارة منطقة حولي 
التعليمية نظرا لعدم تسلم وزارة 
التربي����ة مقر بيت ال����زكاة الذي 
سيصبح مقرا إلدارة منطقة حولي 

التعليمية.
يرجى العمل بااليعاز ملن يلزم 

الالزمة نحو  باتخاذ االج����راءات 
سرعة تسليم وزارة التربية ملقر 

بيت الزكاة.
هذا ورفعت السديراوي للوزيرة 
احلمود موضوع طلب وكيل القطاع 
املالي راضي الرشيدي صرف مكافأة 
لفريق عم����ل مش����روع ميزانية 
الوزارة لع����ام 2011/2010 لألبواب 
الثاني والثالث والرابع واخلامس 

والسادس والسابع.
وطالب الرشيدي بصرف مكافأة 
ل� 6 اشهر بواقع 200 دينار شهريا 
ل� 30 من العاملني في القطاع املالي 

 أسماء 30 موظفًا بالمالية يستحقون 1200 دينار مكافأة ميزانية 2011/2010وزيـرة التربية تطالـب المستشـار الحماد بتسـليم الوزارة مقر بيـت الزكاة

السـديراوي شـّكلت لجنـة لتقويـم الكتـب المطـورة فـي »العربيـة« للثانـي االبتدائـي

الجامعة المفتوحة غير معترف بها في الكويت ويتم إيقاف التعامل مع 7 معاهد بمصرإجراءات التسـجيل للجامعات تتم فقط عن طريق مكتبنا الثقافي وإدارة الوافدين

»التربية«: مواصلة اإلجراءات 
H1N1 االحترازية للحّد من انتشار

جددت وزارة التربية تأكيداتها على ضرورة مواصلة اإلجراءات 
االحترازية الالزمة للحد من انتشار ڤيروس H1 N1، السيما في 
بداية املوجة الثالثة، رغم أن املؤشرات تعد إيجابية ومطمئنة حتى 
اآلن في جميع مدارس وزارة التربية. ودعت الوزارة إلى أهمية 
التقي��د وااللتزام باإلجراءات املتبعة من قبل وزارة الصحة إلى 
أن يتم اإلعالن من قبل منظمة الصحة العاملية عن تالشي موجة 
هذا الوباء بش��كل نهائي. وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن 
اللجنة اإلعالمية املكلفة مبتابعة اخلطة التوعوية تواصل عملها 
م��ن خالل التعاون اجلاد والتنس��يق املطلق مع وزارة الصحة 
وإصدار جميع اإلرشادات التثقيفية والرسائل اإلعالمية الالزمة 
والتي تفي بالغرض وتوعية املجتمع بشكل عام وأبنائنا الطلبة 
بشكل خاص حيث مت توزيع العديد من النشرات والبوسترات 
الرامية إلى توعي��ة أولياء األمور إلى أهمية دور اللقاح اخلاص 
في وباء H1 N1 واخطارهم بان التطعيم اختياري وغير إجباري 
لألبناء. وشددت الوزارة على أهمية التواصل واستمرارية هذا 
النه��ج من قبل إدارات املدارس الت��ي تعمل جاهدة على تفعيل 
اإلجراءات الوقائية خالل الفترة السابقة ومساعدة أولياء أمور 

الطلبة الذين ساهموا في هذه النجاحات.

راضي الرشيديمتاضر السديراويراشد احلمادد.موضي احلمود

يسرى العمر

)ناصر عبدالسيد( د.العنزي متحدثا للزميلة هناء السيد   د.عوض العنزي


