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في حالة المخالفة يحق لمدير الموارد البشرية عدم اعتمادها وإعادتها لمركز العمل

الكندري: اعتبار الموظف منقطعًا عن العمل إن لم يقدم إجازته قبل بدئها بـ 15 يومًا
مريم بندق

عمم وكيل وزارة التربية باإلنابة محمد الكندري 
نش���رة عامة على العاملني في ال���وزارة واملناطق 
التعليمية تتعلق بإجراءات احلصول على اإلجازات 

االعتيادية في ظل تطبيق نظام البصمة.
وأوض���ح الكندري ان التعمي���م هدفه ضرورة 
تس���جيل مدد االجازات الواردة م���ن مراكز العمل 
بأجهزة الكمبيوتر املتصلة بجهاز البصمة حتى ال 
تأخذ حكم االنقطاع، مضيفا ان االجراءات الواجب 

اتباعها هي:
أوال: تسليم طلبات جميع االجازات بجميع أنواعها 
على النماذج املعدة لذلك الى اجلهة املختصة )قسم 
اإلج���ازات والدوام بديوان عام الوزارة( قبل موعد 
بدء االجازة بخمسة عشر يوما على األقل معتمدة 
من السلطة املختصة واال سيكون احلق ملدير ادارة 
املوارد البشرية في عدم االعتداد بالطلبات التي تقدم 
بعد هذه املدة وإعادتها ملراكز العمل واعتبار املوظف 

منقطعا في حالة قيامه باإلجازة.

ثانيا: يجب ان تستوفى البيانات التي يتضمنها 
منوذج طلب اإلجازة بدقة تامة )االسم � رقم امللف 
� رقم الهوية املوحد � الرقم املدني � عنوان املوظف 

خالل االجازة(.
ثالث���ا: يجب التأكد من تواف���ر رصيد للموظف 
وعدم استنفاده للحد األقصى )90 يوما( مع العطل 
واجلمع خ���الل العام حتى ال يترتب على ذلك آثار 

قانونية ومالية.
رابعا: ال يجوز متديد اإلجازة اال بناء على طلب 

مقدم من املوظف يس���لم قبل بدء التمديد بخمسة 
عشر يوما كما هو البند أوال.

خامسا: ال يجوز قطع او الغاء او تعديل االجازة 
اال ألس���باب تقتضيها مصلحة العمل وفي أضيق 
احلدود ومبوافقة مرك���ز العمل وال تعتبر االجازة 
قد قطعت أو ألغي���ت او عدلت اال بعد صدور قرار 
بذلك م���ع قيام املوظف برد رواتب االجازة ويكون 
تقدمي طلب القطع او االلغاء او التعديل قبل بدايتها 

بخمسة عشر يوما على األقل.

سادس���ا: اس���تثناء من البند أوال فإنه بالنسبة 
لالجازات التي تستلزم اجراءات قبل احلصول عليها 
كالعرض على ديوان اخلدمة املدنية للحصول على 
موافق��ت���ه او وزارة الص�حة فإن���ه ينبغي التقدم 
بالطلب قبل موعد بداية االجازة بشهر او شهرين 
على األقل ملا حتتاج من اجراءات تس���تغرق وقتا 
وجهدا مثل اجازات اداء االمتحان ورعاية الطفولة 
باملنزل واجازات التفرغ والعالج باخلارج ومرافقة 

املريض.. الخ.

»طفل المستقبل« 
تعلن بدء المهرجان 

الخاص بالطلبة الناجحين 
أعلنت شركة طفل املستقبل العقارية 
الترفيهية )فيوتشركيد( عن البدء في 
إقامة املهرجان اخلاص للطلبة الناجحني 
حتت ش���عار »هل أنت من الناجحني 
لعام 2010؟« والذي بدأت أنشطته 20 
يونيو اجلاري ويستمر حتى الثالث 

من يوليو املقبل.
 وبهذه املناس���بة، قال مدير إدارة 
املبيعات في الش���ركة علي مطير ان 
الش���ركة حترص على إقامة مثل هذه 
املهرجانات لدعم وحتفيز األطفال على 
التفوق والتنافس في الدراسة، مضيفا 
أن املهرجان سيشمل مشاركة الطلبة 
الناجحني في جميع النواحي الدراسية 
الروضة واالبتدائي واملتوس���ط  من 

وللمدارس احلكومية واخلاصة. 
واضاف أن أهم ما مييز هذا املهرجان 
هو حصول الطالب املشارك على كوبون 
بقيمة مخفضة )ادف���ع دينار والعب 
بقيمة 5 دنانير( من جميع فروع شركة 
طفل املستقبل، كما يستطيع الطالب 
احلصول على كوبون يتضمن تذكرة 
إلى  مخفضة لالكواب���ارك، باإلضافة 
حصوله على كوبون يتضمن تذكرة 

مخفضة لقرية املسيلة املائية. 
وأوضح أن بإمكان الطالب الناجح 
تسلم البطاقات من أي فرع من فروع 
الشركة بعد إحضاره لشهادته األصلية 
وصورة عنها، مؤكدا أن هذا املهرجان 
تقيمه الشركة كل عام مشاركة للناجحني 
فرحتهم بالنجاح والذي جاء بعد عام 

دراسي طويل. 

بسبب أن الوزارة تستطلع آراء أهل الميدان بعد تعميم القرارات والتعليمات

»التربية« تتراجع عن تعميم بعدم استدعاء مديري المدارس إلى »قانونية المناطق«
مريم بندق

التربية  بس���بب ان وزارة 
تستطلع آراء أهل امليدان بعد 
تعميم الق���رارات والتعليمات 
فقد تراجعت عن تعميم بعدم 
اس���تدعاء مدي���ري ومديرات 
املدارس الى اقس���ام الشؤون 
التعليمية  القانونية باملناطق 
امام رفض مديري العموم ذلك 
وسيظل الوضع كما هو عليه 

اآلن.
جاء التراجع بناء على املذكرة 
التي رفعتها وكيلة التعليم العام 
التي حصلت   � اللوغاني  منى 
»األنباء« على نسخة منها � الى 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود والتي 
تضمن���ت ان من ردود االفعال 
التي مت رصده���ا من املناطق 
التعليمي���ة وضمنه���ا منطقة 
حولي التعليمية مت طرح وجهة 

النظر التالية:
املدارس  معظ���م مدي���ري 
يفضل���ون التوج���ه للمنطقة 
التعليمي���ة حت���ى ال ينالهم 
احلرج بسبب حضور احملقق 
امام معلمي  اليهم باملدرس���ة 

املدرسة.
في ح���ال اس���تدعاء مدير 
املدرسة للتحقيق باملنطقة، فإن 
احملقق ميثل )مدير عام املنطقة( 
وك���ذا ال يتم فرض يوم محدد 
حلضورهم وال يعلم العاملون 
باملدرسة بأن مديرهم مستدع 

للتحقيق.
احيانا كثيرة تطلب افادات 
)بش���كل س����ري( م��ن مدير 
املدرسة في حال استطالع رأيه 
في قضية قيد التحقيق داخل 

املدرسة.
في حال كان مدير املدرسة 
مشكوا في حقه من احد العاملني 
باملدرسة فإن ذهب احملقق اليه 
باملدرس���ة، واستدعاء الطرف 
اآلخر )الش���اكي( الى املنطقة 
يعط���ي انطباعا بعدم حتقيق 
العدالة وان مدير املدرسة في 

منأى عن املساءلة.
انش���غال مدي���ر املدرس���ة 

الدائم مبق���ر عمله، يؤثر على 
التحقيق بهدوء  فرصة اجناز 

وخصوصية.
ال تتوافر س���يارات خاصة 
الى  جلميع احملققني لالنتقال 

املدارس.
على ضوء ما تقدم نقترح 
اع���ادة ت���دارس آلي���ة العمل 
واالس���لوب االفض���ل الجناز 
التحقيق���ات القانوني���ة التي 
يكون )مدير املدرس���ة( طرفا 
فيها وحبذا لو مت اس���تطالع 
رأي جموع املديرين واملديرات 

مبختلف املراحل التعليمية.
وبالنسبة ملذكرة مدير عام 
التعليمية منى  منطقة حولي 
الصالل والتي استندت اللوغاني 
لها فقد افاضت في شرح االسباب 
التي تراها ضرورية للتراجع 
عن التعميم والتي اوجزتها في 

النقاط التالية:
1 � صعوبة تنفيذ هذا األمر 
الكافية  السيارات  لعدم توافر 
باملنطق���ة لنق���ل احملققني الى 
املدارس خاصة ان عمل املناطق 
مرتب���ط بامل���دارس وغالبا ما 
يحت���اج األمر إلف���ادة )مدير 
� مدي���رة( املدرس���ة في أغلب 
القضايا احملالة للتحقيق كما 
انه يوجد العديد من احملققني 
ليس لديهم س���يارات خاصة 

للذهاب بها للمدرسة.
2 � )مدير � مديرة( املدرسة قد 
يكون مشكوا في حقه او شاكيا 
والذهاب اليه في املدرسة يضعه 

االتفاق بينه وبني احملقق على 
املوعد املناسب له.

6 � يقوم احملققون باملنطقة 
بالذهاب للمدارس في احلاالت 
التي تستدعي ذلك خاصة اذا كان 
االمر يتعلق بأخذ اقوال الطالب، 
أو املوضوعات التي تستدعي 

االنتقال واملعاينة.
مما تقدم نعرض األمر عليكم 
التخاذ ما ترونه مناس���با في 

هذا االمر.
وكانت اللوغاني قد عممت 
كتابا على مديري عموم املناطق 
التعليمية بعنوان: عدم استدعاء 
)مديري/مديرات( املدارس الى 

اإلدارة القانونية.
قالت فيه: اشارة الى الكتاب 
رق���م 562 امل���ؤرخ 2010/5/13 
الوارد من وزير التربية متضمنا 
التنويه الى االلتزام مع مديري 
ومديرات املدارس في اللقاءين 
املنعقدين بتاريخ  املوس���عني 
25 و26 ابريل 2010 بشأن عدم 
استدعاء اي من مديري ومديرات 
القانونية  االدارة  الى  املدارس 
ح���ال وج���ود ما يس���تدعي 
التحقي���ق.. وان يت���م تكليف 
احد احملققني بالذهاب إلى مقر 

املدرسة المتام االجراءات.
وبناء على توجيهات وكيل 

الوزارة.
لذا يرجى اإليعاز ملن يلزم 
للتعمي���م على مدي���ر االدارة 
القانوني���ة مبنطقتكم ملراعاة 
االلتزام بعدم استدعاء مديري 

في مكانة أفضل من الطرف اآلخر 
مما قد يسبب حرجا للمحقق 
وكذلك املنطقة التعليمية خاصة 
ان اغل���ب املعلمني يظنون ان 
)مدير � مديرة( املدرسة في منأى 
عن املساءلة، فما بالك في حالة 
ذهاب احملقق إليه دون الطرف 

اآلخر.
3 � احملقق ميثل اجلهة التي 
قامت بإحالة املوضوع للتحقيق، 
فاحملقق باملنطقة التعليمية ميثل 
مدير عام املنطقة اجلهة املفوضة 
باإلحالة للتحقيق ويحصل على 
جميع صالحياته حتى يصل إلى 
النتيجة التي تؤدي في النهاية 
الى حتقيق العدالة بني جميع 

االطراف.
4 � صعوبة قي���ام احملقق 
إلى  انتقاله  مبهامه في ح���ال 
املدرس���ة ألخذ اقوال )مدير � 
مديرة( املدرسة ملراجعة الكثير 
م���ن اولياء األم���ور والطالب 
� مديرة(  واملعلم���ني )مدي���ر 
املدرس���ة مما يفق���د التحقيق 

الكثير من خصوصيته.
5 � الكثي���ر م���ن مدي���ري 
امل���دارس يفضلون  ومديرات 
التعليمية  احلضور للمنطقة 
في حالة طلبهم للتحقيق وذلك 
ملا قد يس���ببه معرفة العاملني 
باملدرسة من احالتهم للتحقيق 
من حرج لهم، كما انه في حالة 
طلب اي مدير او مديرة مدرسة 
للتحقيق ال يتم فرض يوم أو 
موعد معني علي���ه ولكن يتم 

املنط���ق���ة  ال���ى  امل������دارس 
ايفاد  للتحقيق حي���ث يج�ب 
احملقق املختص الى املدرس���ة 

الجناز مهامه.
واس���تندت اللوغان���ي في 
التعميم ال���ى كتاب محول لها 
من وكيل���ة ال���وزارة متاضر 
السديراوي بناء على مخاطبة 
الوزيرة احلمود جاء فيه بناء 
على االلتزام مع مديري ومديرات 
املدارس في اللقاءين املوسعني 
اللذي���ن عق������د بحضورك���م 
والوكالء املس���اعدين بتاريخ 
25 و26 ابريل املاضي، يرجى 
القان���ونية  االدارة  مخاطب���ة 
بال���وزارة لعدم اس���تدعاء اي 
املدارس  من مديري ومديرات 
الى اإلدارة القان���ونية إلجراء 
حتقيق معهم وان يتم تكليف 
اح���د احملققني بالذه���اب إلى 
مقر املدرسة المتام االجراءات 
القانونية والتحقيقات املطلوبة 
في حال وجود ما يس���تدعي 

ذلك.
ويرجى ايضا تعميم نشرة 
من قبلكم على مستوى عموم 
التعليمية ليتس���نى  املناطق 
لهم توج�ي���ه مديري االدارات 
القانوني���ة باملناطق باالنتقال 
الى املدارس في حال ما يستدعي 
ذلك على أن تتضمن النش���رة 
منع االدارات القانونية باملناطق 
من استدعاء مديري ومديرات 
املدارس إلى املناطق للتحقيق 

معهم.

منى الصالل

محمد الصايغ

منى اللوغاني متاضر السديراوي د.موضي احلمود

إيفاد الخضر والعصيمي للقاء
الكشفي العربي العاشر باألردن

مريم بندق
بن���اء على الدعوة املوجهة م���ن االمانة العامة 
لإلقليم الكشفي العربي � جمهورية مصر العربية 
للمشاركة في اللقاء الكشفي العربي العاشر حول 
الكشفية ودورها في احلفاظ على البيئة )العناية 
مبياه الش���رب( واملزمع عقده في اململكة االردنية 

الهاشمية.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 
وكتاب ديوان اخلدمة املدنية، باعتبارها مهمة رسمية 
وموافقة وكيل الوزارة، واعتماد وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي د.موضي احلمود لهذه املهمة.
تق���رر: أوال: إيفاد املوجهت���ني الفنيتني للتربية 
الكشفية عواطف اخلضر وفاطمة العصيمي في مهمة 
رسمية حلضور اللقاء  الكشفي العربي العاشر حول 
الكش���فية ودورها في احلفاظ على البيئة )العناية 
مبياه الش���رب( واملزمع عقده في اململكة االردنية 

الهاشمية.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف الس���فر واإلقامة 
باالضافة الى رسوم االشتراك وقدرها )80( ثمانون 

دوالرا للمشارك.

تعقد وزي����رة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مؤمترا صحافيا في العاش����رة من 
صباح األحد املقبل، تستعرض فيه احلمود نتائج املهمة 

الرسمية التي قامت بها مؤخرا الى سنغافورة.
يحضر املؤمتر اعضاء الوفد وهم وكيلة الوزارة 

والوكيالن املس��اعدان للتخطيط واملعلومات د.خالد 
الرش����يدي والبحوث واملناهج مرمي الوتيد ومديرة 
مركز املعلومات هناء الشراح هذا ولم تذكر الرسالة 
املعممة من ال����وزارة مديرة ادارة التطوير والتنمية 

عبلة العيسى التي كانت ضمن اعضاء الوفد.

الحمود تستعرض األحد 
نتائج مهمة سنغافورة

الصايغ لـ »األنباء«: »التربية« وفرت 
400 ميغاواط لـ »الكهرباء«

مريم بندق
اعلن وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع املنشآت التربوية م.محمد 
الصايغ ان الوزارة استطاعت توفير 400 ميغاواط من األحمال الكهربائية. 
وقال الصايغ: استطعنا من خالل عدة اجراءات ترشيد استخدام الكهرباء، 
موضحا انه مت فصل الكهرباء نهائيا عن املدارس التي انتهت الدراس����ة 
بها ما عدا غرف احلارس واحلاسوب ومختبرات الكيمياء، مشيرا الى ان 
قطع الكهرباء عن جميع املدارس س����يتم بعد نهاية الدراسة في املراحل 
الدراسية األخرى باستثناء املدارس التي يوجد بها أندية الطفل ومراكز 

حتفيظ القرآن الكرمي وأحواض السباحة.

مدير مركز تاج الوالدين
يستقبل حفظة رحلة حفاظ المدينة 6

كعادت����ه في كل ع����ام ومنذ 
قيامه بأول رحلة ملدينة رسول 
اهلل ژ ع����ام 2004 ينظم مركز 
تاج الوالدي����ن لتحفيظ القرآن 
والتثقيف الشرعي التابع جلمعية 
االصالح االجتماعي رحلته الى 
مدينة رسول اهلل ژ بهدف حفظ 

القرآن الكرمي.

وق����ال مدير املرك����ز عثمان 
العوضي ان املركز يحرص سنويا 
وفي العطل����ة الصيفية وقبيل 
ش����هر رمضان على عمل رحلة 
إميانية ملدة تزيد على الشهر الى 
املدينة املنورة مدينة رسول اهلل 
ژ يهدف من خاللها املركز الى 
اصطحاب الطلبة ما بني سن 14-

18 سنة والذين يحفظون خمسة 
اجزاء من القرآن الكرمي على األقل 
وذلك بهدف إمتام حفظ القرآن أو 

ختم اجزاء كثيرة منه.
العوض����ي ان هذه  واضاف 
السادس����ة  الرحلة  الرحلة هي 
التي ينظمها املركز منذ إنشائه 
حيث يصطحب كل عام ما يقارب 
الثالثني طالبا ميكثون شهرا في 
املدينة ث����م يتوجهون الى مكة 
املكرمة ألداء العمرة في رمضان 
ثم يعودون ساملني غامنني بإذن 

اهلل الى ارض الوطن.
واكد العوضي ان باب التسجيل 
للرحلة قد بدأ من����ذ ايام قليلة 
في مركز ت����اج الوالدين مببنى 
جمعي����ة االص����الح االجتماعي 
في منطق����ة الروضة في الفترة 
املسائية، مش����يرا الى ان العدد 
محدود وهناك ش����روط لقبول 
الطالب إضافة الى العمر من 14 
الى 18 عاما وحفظ 5 اجزاء من 
القرآن الكرمي واجتياز املقابلة عند 
التسجيل وكذلك اجتياز االعتكاف 
التجريبي الذي ينظمه املركز في 
الكويت ملدة ثالثة ايام كمعكسر 
مصغر لالعتكاف الذي سيكون 
في املسجد النبوي للحفظة الذين 

مت قبولهم مبدئيا في الرحلة.
وع����ن برنام����ج الرحلة قال 
اع����د برنامجا  العوضي املركز 
ش����امال منذ بداي����ة الرحلة من 
العودة  الكويت وحت����ى  مطار 
الى ارض الوطن ثاني ايام شهر 
رمضان املب����ارك، حيث ميضي 

الطلبة فترته����م الصباحية في 
مسجد رسول اهلل ژ يحفظون 
ويتابعون احلفظ مع مش����ايخ 
مجازين من هيئة القرآن الكرمي 
في اململكة العربية الس����عودية 

من املدينة املنورة.
واض����اف العوضي ان ادارة 
الرحلة تنظ����م رحالت ميدانية 
ألماكن تاريخية وتس����تضيف 
مشايخ من خارج وداخل الكويت 
يقدمون احملاضرات واألمسيات 
للطلب����ة احلفاظ، ه����ذا اضافة 
الى بعض االنشطة الترويحية 

والترفيهية.
وعن اجلدي����د في رحلة هذا 
العام اكد العوضي ان مركز تاج 
الوالدين قد فتح الباب لعدد 2 
من الطلبة للحصول على السند 

أثناء هذه الرحلة.
وختم العوضي حديثه عن 
اجلو العائل����ي االمياني والذي 
تختلط فيه دعوة الفرح بالزغاريد 
عند استقبال االهل وإدارة املركز 
للطلبة احلفظة العائدين من رحلة 
املدينة املنورة بعد غياب شهر 
قضوه م����ع كتاب اهلل عز وجل 
حفظا وترتيال مشهد تفتخر به 
الكويت في استقبال ابنائها الذين 
يحفظون كتاب اهلل عز وجل هؤالء 
األبناء الذين سيصبحون بإذن 
اهلل رجال الوطن في املستقبل 
يحملون شعلة العلم واإلميان في 
صدورهم يبنون اوطانهم باحلب 

واإلخالص والوفاء.

»فلكس ريزورتس« تطلق حملة 
»ال للتدخين« بالتعاون مع المارينا مول

مس���ؤوليتها  م���ن  انطالق���ا 
االجتماعية وتعزيزا ملساعيها الى 
ضمان مس���تقبل أفضل للمجتمع 
الكويتي لكي ينعم بالصحة والعافية 
بعيدا عن اآلفات واألمراض، بادرت 
شركة فلكس ريزورتس للعقارات 
املارينا  واملنتجعات بالتعاون مع 
مول واملؤسسة الكويتية ملكافحة 
التدخني والس���رطان، الى تنظيم 
حملة حتت ش���عار »ال للتدخني« 
والتي تنطلق في املارينا مول من 
24 يوني���و 2010 وحتى 26 منه، 
تهدف »فلكس« من خالل مبادرتها 
هذه الى تشجيع املدخنني على ترك 
هذه اآلفة حيث تقوم حملتها على 
اس���تبدال علب الدخان مبجموعة 

من احللوى.
وحول احلملة، حتدث رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
»فلكس« خالد الصايغ قائال: »ان 
»فلكس« حريصة على ترويج منط 
احلياة الصحي في ربوع املجتمع 
الكويتي وذلك باالستناد الى دورها 
املسؤول جتاه أبناء هذا املجتمع، من 
هنا وفي ظل ارتفاع نسبة املدخنني 
في الكويت الس���يما في أوساط 
الشباب، عمدنا الى إطالق حملة 
ضد التدخني لكي نكافح هذه اآلفة 
وندفع املدخنني الى ترك هذه العادة 
الس���يئة التي تؤدي الى أمراض 
خطيرة ومميتة واالستعاضة عنها 
مبمارسة األنش���طة الرياضية«، 
وحول مبادرة إدارة املارينا مول 
أضاف الصايغ: »اننا نثمن مبادرة 

إدارة املارينا مول في دعم حملتنا 
وتوحيد جهودها معنا لتكريس 
مجتمع كويتي أفضل ينعم بالصحة 
والعافية، ونأم���ل من خالل هذه 
أكبر عدد  الى  املبادرة بالوصول 
ممكن م���ن اجلماهير لكي نحقق 

هدفنا«.
وملضاعفة الفائدة فإن »فلكس« 
س���تمنح املهتم���ني باالمتناع عن 
إمكاني���ة احلصول على  التدخني 
برامج صحية ورياضية مصممة 
خصيصا لهم ملدة 3 أشهر وتتضمن 
خصومات على قيمة االش���تراك، 
أكثر  وللحصول عل���ى معلومات 
يس���تطيع الراغبون زيارة موقع 
»فلكس« في املارينا مول في املواعيد 
املذكورة آنفا أو االتصال على مركز 

خدمة العمالء في الشركة.
وتتوجه »فلكس« بالدعوة الى 
عموم املجتم���ع الكويتي ملالقاتها 
في املارينا مول من الساعة 5 بعد 
الظهر الى الس���اعة 9 مساء لضم 
جهودهم معها في محاربة التدخني 
الذي يؤدي سنويا الى وفاة نحو 
5.4 ماليني شخص حول العالم أي 
مبعدل وفاة واحدة في كل 6.5 ثوان 
وذلك مبوجب دراسة صادرة عن 

منظمة الصحة العاملية.
وختام���ا فإن »فلك���س« تفخر 
في مناسبة يوم مكافحة التدخني 
العاملي باتخاذ خطوات إيجابية جتاه 
محاربة التدخني الذي يهدد البشرية 
وال���ذي ال يؤذي فقط املدخنني بل 

ايضا من يعيش حولهم.


