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وزيرة التربية لـ »األنباء«: تأهيل الطلبة لتحقيق مركز متقدم في أولمبياد العلوم
تثبيت البصري مديرًا لـ »تعليمية« الخاص اعتبارًا من 3 الجاري

وكيل »الخاص« يفّوض المدير المختص في بعض الصالحيات
مريم بندق

بحس��ب تفوي��ض الوزيرة 
احلمود الوكالء املس��اعدين في 
ممارسة بعض اختصاصات الوزير 
ف��وض وكيل الوزارة املس��اعد 
للتعلي��م اخلاص فه��د الغيص 
مدير عام االدارة العامة للتعليم 
اخلاص محمد الداحس في اتخاذ 
قرارات االجازات وانتهاء خدمة 
املوظفني عدا ش��اغلي الوظائف 
االشرافية وفيما يلي نص القرار: 
اوال: يف��وض مدير عام االدارة 
العامة للتعليم اخلاص فيما يخص 
االدارة التابعة له في ممارس��ة 
بعض االختصاصات املخولة لنا 
وفقا ملا هو مقرر قانونا على ان 
يستثنى من هذا التفويض شاغلو 
الوظائف االشرافية، كما يسري 
هذا التفويض على املوظفني غير 
الكويتيني عمال باالحكام والقواعد 
ال��واردة بالعقود املبرمة مع كل 
منه��م او القواعد العامة املقررة 

وذلك وفقا لالتي:
1 � من��ح االجازات الدورية، 
احلج، مرافق��ة املريض للعالج 
باخلارج، الوضع، تعزية، العدة، 
مرافقة الزوج او الزوجة، اجازة 
خاصة مل��دة 15 يوما، املرضية، 
رعاية االسرة ومزاولة االعمال 
التجارية والصناعية وفقا لقرار 

والقنصلي رقم 21 لس��نة 1962 
املعدل، االجازةالرسمية ملرشحي 
مجلس االمة وفقا للمادة 23 من 
القانون رقم 35 لسنة 1962 املعدل 
ملرش��حي املجلس البلدي وفقا 
للم��ادة 2 من القان��ون رقم 15 
لسنة 1962 املعدل، اجازة امتحان 
محو االمية وفقا للقانون رقم 4 
لسنة 1981 بش��أن محو االمية، 
واجازة تأدية االمتحان املنصوص 
عليها بالئحة البعثات واالجازات 

الدراسية.
2- انته��اء اخلدمة: البت في 
ح��االت انتهاء خدم��ة املوظفني 
الش��اغلني لدرج��ات مجموعة 
العامة عدا ش��اغلي  الوظائ��ف 

الوظائف االشرافية.

مجلس اخلدم��ة املدنية رقم 13 
لس��نة 1979 املعدل بالقرار رقم 
10 لس��نة 1981، ورعاية االسرة 
او االمومة او الطفولة املنصوص 
عليها بقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 1 لسنة 1993 وذلك كما يلي: 
رعاية االمومة بنصف مرتب ملدة 
اربعة اشهر تالية الجازة الوضع 
مباشرة، رعاية الطفولة مبرتب 
كامل ل��أم التي تراف��ق طفلها 
املعاقة  باملستش��فى،  املري��ض 
احلام��ل عمال بأح��كام القانون 
رق��م 49 لس��نة 1996 بش��أن 
رعاية املعاق��ني، مرافقة الزوجة 
الديبلوماس��ي بنصف  لزوجها 
مرتب وفقا الحكام املادة 28 من 
الديبلوماسي  الس��لكني  قانون 

تتعلق فقط باإلجازات وانتهاء خدمة الموظفين عدا شاغلي الوظائف اإلشرافية

فهد الغيص

يسرى العمر تكرم املوجه األول للكشافة علي عباس

يسرى العمر تتوسط املشاركني في ختام األنشطة الكشفية

محمد الداحس

عبداهلل البصري د.موضي احلمود

)متين غوزال(د.سهام الفريح تتوسط املشاركني في دورة حماية الطفل من العنف

ق����ررت الوزيرة: إلغاء تكليف 
متاضر السديراوي � وكيل وزارة 
التربية من املش����اركة في أعمال 
ال����دورة الثامن����ة ملجلس حقوق 
اإلنسان والتي ستقام في جنيڤ 

وما يترتب عليه من إجراءات.
وأضاف����ت احلمود أعضاء إلى 
جلن����ة اإلش����راف عل����ى املدارس 
املنتسبة لليونسكو ونص القرار 

على:
� احلاقا بالقرار الوزاري رقم 524 
الصادر بتاريخ 2004/10/1 اخلاص 
بتشكيل جلنة إش����رافية ملتابعة 
املدارس  تنفيذ برامج وأنش����طة 

املنتسبة لليونسكو بالكويت.
تقرر اضافة كل من: أميرة غلوم � 
مسجل أول بيانات باللجنة الوطنية 

الكويتية لليونسكو.
أب����رار ابل � منس����ق معامالت 
الكويتي����ة  الوطني����ة  باللجن����ة 

لليونسكو.
على أن تبقى بنود القرار فيما 

عدا ذلك سارية املفعول.
وعممت الوزارة قرارا بش����أن 
تشكيل جلنة لإلعداد المتحانات 
الثانوية العام����ة لطلبة املدارس 
املنه����ج األجنبي  اخلاص����ة ذات 
وثنائية اللغة ملواد اللغة العربية 
والتربية اإلسالمية والقرآن الكرمي 
الدور  الدراسي 2010/2009  للعام 

األول:
تش����كيل جلنة برئاسة محمد 
الداحس � مدير عام اإلدارة العامة 
للتعلي����م اخلاص رئيس����ا عاما 
لالمتحان����ات وعضوي����ة كل من: 
فوزية الهدهود، س����لمان الالفي، 
عبداهلل األحمد، نوال العون، سارة 

السعودي.

للتق����دم العلم����ي تذاكر الس����فر 
واإلقامة.

الثالثة  واس����تجابة للدع����وة 
املوجهة من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي للمش����اركة بوفد طالبي 
ملسابقات أوملبياد العلوم الدولية 
)األحياء( للعام الدراسي 2010/2009 
في سيئول/ كوريا اجلنوبية خالل 

الفترة من 11 الى 2010/7/18.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية وموافقة وكيل 

الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة.
تقرر.. أوال: تكليف كل من:

راش����د الش����مالي � موجه أول 
علوم مبنطقة اجلهراء التعليمية، 
عبدالهادي احلسيني � موجه فني 
علوم مبنطقة العاصمة التعليمية، 
سامية القطان � موجهة فنية علوم 
مبنطقة حولي التعليمية لإلشراف 
على الوفد الطالبي املش����ارك في 
املس����ابقة على ان حتسب املهمة 
الرسمية خالل الفترة من 2010/7/9 

الى 2010/7/20.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 

للتق����دم العلم����ي تذاكر الس����فر 
واإلقامة.

على صعيد مختلف، اعتمدت 
احلمود قرارا وزاريا بتثبيت مدير 
إدارة الشؤون التعليمية باإلدارة 
العام����ة للتعليم اخلاص عبداهلل 
البصري في وظيفته اعتبارا من 

3 اجلاري.
وتضمن قرار الوزيرة الصادر 
في هذا الش����أن الذي اتخذته بناء 
عل����ى اعتم����اد الوكيل املس����اعد 
للتعليم اخلاص ومراقب شؤون 
التوظف بتاريخ 27 أبريل املاضي، 
وان حتس����ب الفترة من 26 يناير 
وحتى 2 مايو كفترة ندب للعمل 

بالوظيفة.
ال����وزاري  للق����رار  وإحلاق����ا 
رقم 2010/238 الص����ادر بتاريخ 
إيف����اد كل من  2010/5/3 بش����أن 
متاضر السديراوي � وكيل وزارة 
التربية وس����عود احلربي � مدير 
إدارة املناهج حلضور أعمال الدورة 
الثامنة ملجلس حقوق اإلنس����ان 

والتي ستقام في جنيڤ.

العوضي  قسم بثانوية ش����ريفة 
مبنطقة العاصمة وعنود الكندري 
� رئيس قس����م الفيزياء بثانوية 
سلوى مبنطقة حولي لالشراف على 
الوفد الطالبي املشارك في املسابقة 
على أن حتس����ب املهمة الرسمية 
خالل الفترة م����ن 2010/7/15 إلى 

.2010/7/27
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلم����ي تذاكر الس����فر 

واإلقامة.
ثالث����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وبناء على الدعوة املوجهة ايضا 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
للمشاركة بوفد طالبي ملسابقات 
أوملبياد العلوم الدولية )الكيمياء( 
للع����ام الدراس����ي 2010/2009 في 
اليابان خالل الفت����رة من 19 الى 

.2010/7/28
وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة 
الطالبية وموافقة وكيل الوزارة، 
واعتمادن����ا له����ذه املهم����ة قررت 

الوزيرة.
أوال: تكليف كل من:

براك البراك � املوجه الفني العام 
للعلوم، فتوح الشمالي � موجه أول 
علوم مبنطقة االحمدي التعليمية، 
منى األنصاري � موجه فني علوم 
مبنطقة االحمدي التعليمية وعيسى 
القالف � معلم علوم بثانوية صالح 
الدين مبنطقة حولي، لالشراف على 
الوفد الطالبي املشارك في املسابقة 
عل����ى أن تكون املهمة الرس����مية 
خالل الفترة م����ن 2010/7/17 إلى 

.2010/7/30
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 

مريم بندق
اعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود أن 
الكويت تشارك رسميا في اوملبياد 
العل����وم الدولية تلبي����ة للدعوة 
املوجهة من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم����ي. وقالت الوزيرة احلمود 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء«: 
وضعنا خططا مكثفة لتأهيل ابنائنا 
الطلبة الذين س����يمثلون الكويت 
في هذه املسابقات العاملية لتتبوأ 

مراكز متقدمة.
موضحة ان تدريبات متنوعة 
وإرش����ادات مختلفة وتوجيهات 
عديدة خض����ع لها ابناؤنا الطلبة 
على أيدي املختصني من املوجهني 
الفنيني واملعلمني في مواد الفيزياء 
والكيمياء واالحي����اء وبإذن اهلل 
نتمكن من إحراز مركز متقدم على 

مستوى العالم.
وتفعيال لذلك اصدرت الوزيرة 
احلمود 3 قرارات وزارية بتكليف 
مسؤولني لالشراف على 3 وفود 
طالبية مشاركة في هذه املسابقة 

وجاءت القرارات كالتالي:
تلبي����ة للدع����وة املوجهة من 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
للمشاركة بوفد طالبي ملسابقات 
اوملبياد العلوم الدولية )الفيزياء( 
للعام الدراسي 2010/2009 في مدينة 
كرواتيا خ����الل الفترة من 17 الى 

.2010/7/25
وكتاب الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية وموافقة وكيل الوزارة، 

واعتمادنا لهذه املهمة قررت:
أوال: تكليف كل من طارق عبداهلل 
� موجه أول علوم مبنطقة حولي 
التعليمية، إمي����ان حمد � رئيس 

الحمود: »العنف الطالبي والظواهر السلوكية« إلى مجلس الوزراء
مريم بندق

اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان الوزارة سترفع ملجلس الوزراء ملفا كامال حول 

العنف الطالبي والظواهر السلوكية خالل 3 أسابيع.
وقالت الوزيرة احلمود بعد ترؤسها اجتماعا ملجلس 
وكالء الوزارة حضره مديرو عموم املناطق التعليمية: مت 
تكليف جلنة برئاسة وكيل التنمية التربوية بدر الفريح 
العداد تقرير متكامل باالفكار واملقترحات واحللول التي 
طرحها احلضور ملعاجلة تزايد نسب العنف الطالبي، فضال 

عن الظواهر السلوكية غير املستحبة بني الطالب.
واوضحت وزيرة التربية: اتفقنا على اسلوب التصدي 
لهذه الظواهر بزيادة وتكثيف االخصائيني االجتماعيني 
والنفس���يني وتفعيل ادوارهم داخ���ل املدارس »آملة ان 

تؤدي الزي���ادات املالية لهذه الفئة الى اجتذاب عناصر 
حتتاجها التربية لتوزيعه���ا داخل املدارس، مع وضع 
خطط للتدري���ب على مواجهة ه���ذه الظواهر وكيفية 
التعامل مع هذه احلوادث التي بعضها يرجع الس���باب 

فردية وبعضها تتفاوت مسبباتها«.
واشارت الوزيرة الى خطط ضرورية لتوعية الطالب 
ضمن مشروع القيم الطالبية الذي اعتمده مجلس الوزراء 
في فترة س���ابقة مؤكدة ان الوزارة تعمل على تأصيل 

هذه القيم.
وتطرقت الى االجراءات االخرى والتي منها تدريب 
املعلمني على التعامل مع هذه احلوادث داخل الفصول 
الدراس���ية وتكثيف الزي���ارات امليدانية للمس���ؤولني 
التربوي���ني للمدارس وحضور طاب���ور الصباح والقاء 

الكلمات التوجيهية عبر االذاعات املدرس���ية وتكثيف 
االنشطة الالصفية وعقد االجتماعات الدورية وتنويع 
االنشطة الرياضية واملس���رحية والفنية وتفعيل دور 

مجالس اآلباء واملعلمني.
واكدت الوزيرة على احلاج���ة الى اجراءات وقائية 
تساهم فيها وزارات الشؤون والداخلية واالوقاف للتأكيد 
على احللول التي تتبناها التربية والتعاون لدعم قيم 

احلوار واملواطنة.
وقالت الوزيرة سننتهز فرصة بث قناة اثراء السبت 
املقبل حملاولة التواصل اكثر مع الطلبة وأسرهم حول 
الكثير من القي���م التي نتمنى ان يتحل���ى بها طلبتنا 
وسنعمل على املزيد من اجلهود لزرع روح الوالء ونبذ 

التعصب واسباب التفرقة.

استعرضت خططاً وأفكاراً وإحصائيات حول الظاهرة في اجتماع مجلس الوكالء

الفريح: حماية الطفل تحتاج إلى قانون ومراكز إيواء

رندى مرعي
اختتمت اجلمعية الوطنية حلماية الطفل 
أنش����طة دورة »حماية الطفل من العنف« 

بتوزيع شهادات على املتدربني.
وفي املناس����بة قالت رئيسة اجلمعية 
د.سهام الفريح ان للجمعية أهدافا عديدة 
أهمه����ا ان يحصل كل طف����ل على حقه في 
تعلم املهارات املناس����بة للتصدي للعنف 
على أنواعه ال سيما العنف املدرسي، وان 
يتواجد في بيئ����ة تتمتع باألمن واحلماية 
وان تتوافر ل����دى ذويهم الدراية واملعرفة 

ملواجهة العنف واحلماية منه.
وتابعت: ان شعار اجلمعية »لنعمل سويا 
للقضاء على كل أشكال العنف ضد الطفل.. 
لنصونهم معا كي يعيشوا سعداء« وذلك 
اليضاح ان مسؤولية حماية الطفل تترتب 
على كل من حوله سواء في املنزل او املدرسة 

وكل ما يحيط به.
وأكدت الفريح خ����الل حفل التكرمي ان 
معدل العنف في املدارس في ازدياد مستمر 
ما يؤدي الى تعرض األطفال واملراهقني الى 
اعراض نفسية كالغضب والقلق واالكتئاب 
واإلحس����اس بفقدان الثق����ة والقدرة على 
السيطرة في املواقف املختلفة ما يؤثر سلبا 
على امكانيات الطفل ومهاراته األكادميية 

واالجتماعية.
وأك����دت ان اقامة هذه الدورة ال ترتبط 

بحدث معني وذلك ألن املوضوع مت التحضير 
له منذ وقت طويل كون����ه من أهم اهداف 

اجلمعية التي تطمح اليها.
وحّمل����ت الفريح األس����رة واملدرس����ة 
مسؤولية العناية بالطفل وحمايته من جميع 
أشكال العنف وذلك ألن دور املدرسة في هذا 
املجال قد يكون أهم من دور األس����رة نظرا 
للوقت الذي يقضيه الطالب في املدرس����ة، 
لذلك هي األساس في تعديل ومعاجلة سلوك 

الطفل واملراهق.
وع����ن أهداف الدورة األخيرة قالت انها 
تهدف الى تنمية مهارات األطفال واملراهقني 
للتعامل مع حاالت العنف اضافة الى تفعيل 
دور األسرة للحد والوقاية من العنف األسري 
ورفع كفاءة املدرسني واجلهات الرسمية لفهم 

هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.
كما تطرق����ت الدورة ال����ى كيفية فهم 
العنف  العنيف وأنواع  الطفل  ش����خصية 
وأشكاله وكيفية مواجهته اضافة الى توضيح 
أهمية دور املدرسة واألسرة في التعامل مع 

العنف وفي مواجهته واكتشافه.
وتابعت بأن قانون حقوق اإلنس����ان ال 
يتضمن حق الطفل في احلماية من العنف 
األسري، لهذا نسعى الى وضع قانون خاص 
حلماية الطفل من عنف اآلباء واألمهات من 
خالل نواب مجلس األمة، حيث مت تشكيل 
جلنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون، 

مؤكدة حاجته الى دراسة ومراجعة دقيقة 
بشأن وضع العقوبات اجلزائية وتطبيقها 
حتى ل����و كان مرتكب العنف أقرب الناس 
للطفل. وأضاف����ت الفريج ان هناك قوانني 
عديدة خاصة باألسرة واألحداث والتوليد 
لكنها لم تتطرق الى حق الطفل في حمايته من 
العنف األسري، خاصة ان هناك آباء وأمهات 
غير أس����وياء والطفل ال يستطيع التقدم 

بشكوى لعدم وجود قانون حلمايته.
وذكرت ان دور أعضاء اجلمعية هو العمل 
على نشر الوعي بني أفراد املجتمع لالبتعاد 
ع����ن العنف ضد األطفال م����ن خالل إقامة 
الدورات املستمرة على مدار العام مع دعوة 
األمهات واآلباء واملدرس����ات واالخصائيني 
االجتماعي����ني وكل من تهم����ه معرفة مدى 
تأثير األذى والعنف على الصحة النفسية 
واالجتماعية للطفل، مؤكدة أهمية التواصل 
بني اجلمعية واملؤسسات احلكومية واألهلية 
املعنية بحقوق الطف����ل وحياته الصحية 
والنفسية لتحقيق املصلحة العامة للطفل. 
وبينت الفريح اشكال العنف الذي قد يلحق 
بالطفل فالعنف ليس جس����ديا فقط بل قد 
يكون اعتداء لفظي����ا، أو عاطفيا من خالل 
التمييز بني األبن����اء او حتى اإلهمال وهو 
»أبو العنف« كونه يؤثر على حياة الطفل 

ومستقبله.
وقالت ان حماية الطفل من العنف األسري 

يحتاج الى دور إيواء على مس����توى رفيع 
جدا لتقدمي العالج النفس����ي واالجتماعي 
والترب����وي من قبل مختص����ني وان يكون 
هذا العالج للطفل وأسرته على حد سواء، 
خاصة ملس����بب األذى، وذلك للقضاء على 
مشكلة العنف من أساسها، وان تكون مراكز 
اإليواء موجودة في احملافظات ال� 6، وأعلنت 
الفريح ان اجلمعية على أمت االستعداد إلقامة 
دوراتها ونشر نش����اطاتها في احملافظات 
ال� 6 ايضا، مشيرة الى انه على الرغم من 
محدودية الطاقات البش����رية املادية التي 
متلكها اجلمعية، اال انها استطاعت ان تقطع 
شوطا كبيرا في إيصال رسالتها وأهدافها، 
وبذل����ك تكون قد تفوق����ت على الكثير من 
املؤسسات املعنية بالطفل وذكرت الفريح ان 
هناك عددا من املؤسسات التي قدمت الدعم 
للجمعية، مؤكدة انه مهما كانت بسيطة هذه 
املساعدات إال انها تساهم في نشر التوعية 
وإيصال الرس����الة، خاصة الى املؤسسات 

واجلهات احلكومية املعنية بالطفل.
واختتمت بأن اجلمعية الوطنية حلماية 
الطفل تأسست عام 2006 وتعمل بجد على 
حتقيق أهدافها في حماية الطفل من جميع 
أنواع العنف والتصدي له من خالل العمل 
وف����ق خطط دقيقة وط����رق متعددة لرفع 
املعاناة عن أي طف����ل يتعرض لألذى من 

أقرب الناس إليه.

أكدت أن معدل العنف في ازدياد مستمر

»إثراء« على »عرب سات« السبت المقبل
أعلن وكيل الوزارة املس����اعد للتنمية التربوية 
بدر الفريح ان قناة اثراء ستبث برامجها التعليمية 
للصفوف العاش����ر واحلادي عش����ر والثاني عشر 
اعتبارا من الس����بت املقبل في مواد اللغتني العربية 

واالجنليزية واالجتماعيات والرياضيات، ومجموعة 
العلوم مبختلف فروعها.

وذلك على قمر عرب سات تردد 11013 استقطاب 
أفقي.

 العمر: الحركة الكشفية تربوية رائدة
وتسهم في تنمية القدرات وتحقيق االرتقاء

أكدت مدير عام منطق���ة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر ان احلركة الكشفية في الكويت كانت 
والتزال حركة تربوية رائدة تساهم في تنمية الفتية 
وحتقق لهم أقصى درجات االرتقاء بقدراتهم ليكونوا 

مسؤولني في مجتمعاتهم ومساهمني في رفعته.
وقالت العمر في تصريح صحافي على هامش 
رعايتها حفل ختام األنش���طة الكش���فية ملنطقة 
الفروانية التعليمية على مسرح مدرسة عبدالرحمن 
بن ع���وف والذي جاء حتت عنوان »ال يجنى ثمر 
بغير غرس« بحضور رئيس مجلس ادارة احلركة 
الكشفية في الكويت د.جعفر العريان ومدير األنشطة 
التربوية ناجي الزامل وقادة الكشافة، ان احلركة 
تهدف الى رفع الكفاءة واللياقة للفتية مما ينعكس 
ايجابا على القدرات البدنية والذهنية لهم ويساهم 
ذلك بال أدنى شك في رفع مستواه التحصيلي عبر 
تنمية القدرات واملهارات وتوفير الفرص الكتساب 

املهارات الالزمة خلدمة املجتمع، مشيدة باجلهود 
املتواصلة من قبل القائمني على التوجيه الكشفي 
ف���ي املنطقة خالل العام الدراس���ي والتميز الذي 
حصده عبر مشاركاته اخلارجية والداخلية وحتقيقه 

إجنازات متواصلة.
من جانبه قال املوجه األول للتربية الكش���فية 
ف���ي منطقة الفروانية التعليمي���ة علي عباس ان 
احلركة الكشفية تعد حركة تعتمد على األسلوب 
األمثل والسليم لتوجيه الفتية وإعداد الفرد اإلعداد 
اجليد وغ���رس التربية الهادفة حتى يخدم وطنه 
ومجتمعه، مؤكدا ان احلركة الكشفية حركة متطورة 
مع تطور املجتمع توفر وتشجع الهوايات الفردية 
واملهارات املختلفة مبا ينمي االحس���اس باالجناز 
الفردي لألش���بال، وموضحا ان هذا االحتفال جاء 
لتتويج جهود فرق احلركة الكشفية التي عملت خالل 

العام الدراسي وحققت العديد من االجنازات.

خالل رعايتها ختام األنشطة الكشفية لمنطقة الفروانية


