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مريم بندق
التربية  ترأس���ت وزي���رة 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود اجتماع مجلس 
الوكالء صباح امس بحضور 
وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي وحضر االجتماع 
ألول م���رة املدير العام للمركز 
الوطني لتطوير التعليم د.رضا 
اخلياط والذي صدر مرس���وم 
بتعيينه بدرجة وكيل وزارة.

الوزارة  واعلن���ت وكيل���ة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان ف���ي اثناء االجتماع 
ان عقود تغذية تالميذ املرحلة 
االبتدائية س���تكون في شهر 

اكتوبر املقبل.
وش���ددت الوزيرة احلمود 
على ضرورة االس���تعجال في 
اجناز مشروع توفير كاميرات 
املراقبة ف���ي املدارس لالنتهاء 

منه بالسرعة املمكنة.
وكل���ف املجل���س الوكيلني 
النوعي  املس���اعدين للتعليم 
محمد الكندري والتعليم العام 
منى اللوغاني باعداد ش���روط 

قبول الطلبة غير الكويتيني من 
الفئات املستثناة وابناء  ابناء 
املقيمني بصورة غير قانونية 
في مدارس ادارة التربية اخلاصة 

وذلك خالل اسبوع واحد.
وفي مداخلة لوكيلة الوزارة 
التي ترأس جلنة االستعدادات 
للعام الدراسي اجلديد 2011/2010 
طالبت بضرورة معاجلة بعض 
الكثافات الطالبية في منطقتي 
علي صباح السالم )ام الهيمان 
سابقا( وجابر االحمد التي من 
املتوقع ع���دم افتتاح املدارس 
املخصص���ة لها بداي���ة العام 

الدراسي.
هذا ورحبت الوزيرة احلمود 
بوكيل الوزارة للمركز الوطني 
لتطوير التعليم د.رضا اخلياط 
موضحة ان انضمامه مكسب 
للمؤسسة التربوية متمنية من 
العلي القدير ان يتمكن من حمل 
االمانة التي كلف بها ويوفق في 
تأدية مهام العمل التي اسندت 

الى عاتقه.
م���ن جانبه اع���رب د.رضا 
اخلياط عن امتنانه وش���كره 

الت���ي نالها  العميق���ني للثقة 
بتكليفه مبهام العمل في مركز 
تطوي���ر التعلي���م معربا عن 
قناعته بأن العملية التعليمية 
والتربوية تق���وم على النهج 
املؤسسي وتكاتف جهود اجلميع 

للعمل كفريق واحد.
ال���ذي اعربت  الوقت  وفي 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود عن 
ش���كرها ل���وزارات الصح���ة 
والداخلية والكهرباء للجهود 
الدراسي  العام  املبذولة طوال 
2010/2009 فقد متنت ان يبذل 
اجلميع قصارى جهودهم لبدء 
العام الدراسي اجلديد 2011/2010 

بنجاح.
وجددت احلم���ود توجيه 
الشكر لوكيلة الوزارة ووكيلة 
التعليم العام وجميع العاملني 

جلهودهم في االمتحانات.
وشمل الشكر مجددا مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي ومراقب االعالم التربوي 
للجهود املميزة والتنظيم الرائع 

حلفل إعالن النتائج.

السهلي: الحمود مطالبة بحسم قضية يتيح للمسنين دخول مرافق المركز مجانًا طوال السنة نظير رسوم اشتراك مخّفضة
اختيار مديرين عامين للجهراء والعاصمة المركز العلمي يدشن برنامج العضوية السنوية اليوم

»اإلعالم الديني« تعلن الفائزين في مسابقة »نفائس«
 ليلى الشافعي

حترص ادارة االعالم الديني 
على التواصل املس���تمر والبناء 
بني جمهور املتابعني ملس���ابقات 
»نفائس« الشهرية التي تتبناها 
ادارة االعالم الديني، والتي رصدت 
االدارة لها عشر جوائز للفائزين 
في كل شهر، باالضافة الى املسابقة 
االلكترونية نصف الشهرية عبر 

موقع »نفائس« االلكتروني.
صرح بذلك مراقب الدراسات 
والتس���ويق االعالم���ي واملدير 
التنفيذي للمشروع القيمي لتعزيز 

العبادات خليفة الهاجري وافاد 
بأن ادارة االعالم الديني حريصة 
على التواصل مع املتسابقني عبر 
املسابقة املنشورة وموقع »نفائس« 
االلكتروني وقال: نحمد اهلل فلقد 
كانت املشاركات طيبة وجتاوب 
الناس كان واضحا وقامت االدارة 
بفرز الرسائل الواردة اليها، ورصد 
اس���ماء الفائزين العشرة وذلك 
عن شهر يونيو وذلك بعد اجراء 
القرعة عل���ى الفائزين، واضاف 
الهاجري اننا سعداء بهذا التواصل 
م���ع اجلمهور، ونتمنى ان يدوم 

هذا التواصل، كما امتنى ان نزيد 
من اجلوائز املقدمة للمتسابقني 
حرصا منا عل���ى حتقيق الفوز 
الكبر عدد من املشاركني، ومتنى 
الهاجري لكل املتسابقني حظا طيبا 
وفي املرات املقبلة، واش���ار الى 
سهولة االسئلة واهميتها وبخاصة 
اذا ارتبطت باجلواب الصحيح 
فانها عندئذ تعطي معلومة دينية 
مهمة وقيمة، واثنى الهاجري على 
املشاركات الطيبة والهادفة التي 
حتقق املصلحة العلمية والثقافية 
واملعنوي���ة من خ���الل اجلوائز 

ان املسابقة  الى  املقدمة، مشيرا 
املقبلة  مستمرة خالل االش���هر 
ان ش���اء اهلل ونعمل على نشر 
مسابقة »نفائس« لشهر رمضان 
الكرمي والتي ستنشر يوميا طوال 
الشهر الفضيل، واهاب الهاجري 
باملؤسسات والشركات الى دعم 
املسابقة وذلك انطالقا من مبدأ 
التعاون وتعزيز كل ما من شأنه 
حماية ابنائنا وتنمية ثقافاتهم.

ودعا الفائزي���ن الى التوجه 
ال���وزارات »بلوك  ملبنى مجمع 
16« ال���دور األول � إدارة االعالم 

الديني باألوقاف وذلك لتس���لم 
جوائزهم، والفائزون هم: عبداهلل 
خالد حس���ني احلداد )كويتي( 
عالء حسان علي كمال )سوري( 
ليلى راضي عطية )كويتية( رشا 
ابراهيم محمود شديد )مصرية( 
صالح ظاهر دخيل ظاهر )بدون 
جنس���ية( أس���امة عادل محمد 
الش���ريف )مصري( ناصر حمد 
عبداهلل )كويت���ي( طيبة متيم 
سعيد احلسن )كويتية( فهد ناصر 
راجح عيد )كويتي( محمد حمد 

عبداهلل )كويتي(.

أعلن املركز العلمي تدشني برنامج العضوية السنوية 
الذي يتيح ملنتس���بيه دخول مرافق املركز مجانا طوال 

السنة نظير رسوم اشتراك مخفضة ابتداء من اليوم.
وق���ال املركز في بيان صحافي ان العضو املنتس���ب 
يحصل على زيارات مجانية غير محدودة ل� »االكواريوم« 
وقاعة االستكش���اف وحضور عرض���ني مجانيني ألفالم 

»آي ماكس«.
وأض���اف ان العضو يحصل ايضا على خصم خاص 
على تذاكر الدخول لكل فيلم بعد الفيلمني املجانيني كما 

يحصل على العديد من املزايا اخلاصة.
وأوضح املركز ان العضوية تتضمن أربع فئات تناسب 
جميع ش���رائح املجتمع وهي عضوية الطالب وعضوية 

الكبار وعضوية الزوجني وعضوية العائلة.
وأضاف ان عضوية الطالب هي ملن هم بني سن الثالثة 
و21 س���نة بسعر 13 دينارا وعضوية الكبار ملن هم فوق 

سن 21 وبسعر 19 دينارا.

وذكر ان عضوية الزوجني هي لألزواج فقط وبسعر 
32 دينارا بينما عضوية العائلة لرب وربة األس���رة مع 

ثالثة من أطفالهم تكون بسعر 59 دينارا.
ومن جهة أخرى، أكد مدير العالقات العامة والتسويق 
في املركز العلمي نواف الرديني أهمية رفع الوعي لدى 
األطفال في جميع املجاالت العلمية واملجتمعية من خالل 

االطالع على املراكز العلمية املنتشرة في الكويت.
وقال عقب جولة قام بها اطفال جمعية الهالل األحمر 
في املركز العلمي ان من املهم ان يتعرف األطفال على احد 

املعالم احلضارية والعلمية والسياحية في الكويت.
وأكد ان املركز العلمي يكرس جهوده من اجل نش���ر 
الوعي واملعرفة وحتفيز االهتم���ام وااللتزام لدى افراد 
املجتمع باحلفاظ على احلياة البرية والبحرية واملنظمات 

البيئية في منطقة اخلليج العربي.
وقال ان من ضمن أهداف املركز توعية وتثقيف ونشر 
نوع من التعليم الترفيهي ألبناء الكويت من حيث الناحية 

العلمية والبيئية في مكان واحد يتعرف الطفل من خالله 
عل���ى ما حتتويه البيئة وأهمية كل كائن حي في البيئة 

بطريقة علمية بسيطة.
وأضاف ان املركز العلمي حريص جدا على تواجد جميع 
أفراد املجتمع في مرافق���ه خصوصا في فصل الصيف، 
مش���يرا الى ان املركز طرح تذاك���ر مخفضة في الصيف 

لالندية الصيفية واجلمعيات التعاونية.
وأثنى الرديني على جهود جمعية الهالل االحمر في رفع 
الوعي العلمي والثقافي لدى االطفال املنتسبني اليه من 
خالل زيارتهم الى املركز العلمي، داعيا اطفال اجلمعية الى 

االستمتاع باألنشطة التي أعدها املختصون في املركز.
وأكد أهمية نش���ر العلوم واملعارف وترسيخ مفهوم 
احملافظة على البيئة بني األجيال، مشيرا الى ان كل مرافق 
املركز العلمي تدور ح���ول هذا املفهوم حيث بات املركز 
يشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية للهرم التعليمي 

والتربوي في الكويت.

البابطين يختار سراييڤو إلقامة
دورته المقبلة في أكتوبر المقبل

استضافت مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي 
وفد جلنة الصداقة البرملانية البوسنية � الكويتية 
يرافقهم سفير جمهورية البوسنة لدى البالد د.ياسني 
رواش���دة، وكان في اس���تقبالهم مدير عام املكتبة 
سعاد العتيقي. وفي بداية الزيارة تناقش الضيوف 
مع املدير الع���ام للمكتبة عن العالقات الكويتية � 
البوسنية، واهمية الدور الذي تقوم به جلنة الصداقة 

البرملانية البوسنية � الكويتية في توطيد اواصر 
التعاون بني البلدين. واكد احلضور على اهمية الدور 
الثقافي الكبير الذي تقوم به الكويت في جمهورية 
البوسنة. ثم أوضحت املدير العام أن رئيس مجلس 
ادارة املكتبة الش���اعر عبدالعزيز البابطني اختار 
مدينة سراييڤو كمقر القامة الدورة الثانية عشرة 

ملؤسسة البابطني في شهر اكتوبر املقبل.

أشاد رئيس جمعية املعلمني 
التي  الس����هلي باآللية  عايض 
اتبعته����ا وزارة التربية خالل 
امتحانات الثانوية العامة للعام 
احلال����ي األمر الذي لم تثر فيه 
اية ش����بهات او حاالت تشكيك 
التسريب  فيما يتعلق بقضية 
التي عانت منها  القضية  وهي 
الوزارة العام املاضي وكانت مثار 
جدل واس����ع وكان لها تأثيرها 
وتداعياتها الس����لبية الواسعة 
على أوضاع االختبارات بشكل 
عام وعلى مصداقية اهل امليدان 

بشكل خاص.
وأش����ار الس����هلي إل����ى أن 
االهتم����ام الكبير ال����ذي أولته 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود على 
وجه التحديد وقيادات الوزارة 
في معاجلة قضية التس����ريب 
كان له نتائجه اإليجابية التي 
عززت الثقة واآلمال من جديد 

بإمكانية معاجلة بقية القضايا 
واملسائل املتراكمة خاصة فيما 
يتعلق مبس����ألة حسم اختيار 
مديرين عامني ملنطقة اجلهراء 
التعليمي����ة ومنطقة العاصمة 
التعليمية وهي املس����ألة التي 
طال امدها بالرغم من ان االمور 
باتت واضحة متاما امام الوزيرة 

النهائي  د.احلمود وان احلسم 
اصبح مرهونا بقرارها وفي اسرع 
وقت ممكن حسب ما سبق ان 
صرحت به مؤخرا. وقال السهلي 
ان العام الدراس����ي الذي اسدل 
الستار عليه كان عاما استثنائيا 
ومر مبنعطفات عديدة صعبة 
وبظروف متباينة، وانه لزاما 
على الوزيرة د.احلمود وقيادات 
الوزارة بش����كل ع����ام وعلينا 
جميعا كأهل ميدان ان نضع في 
اعتبارنا األول االستفادة من هذه 
املنعطفات والتجارب، ومعاجلة 
السلبيات واملعوقات، ووضع 
كل املستجدات واالحتماالت في 
محلها الصحيح، كما ان هناك 
الكثير من االمور واملسائل التي 
تستلزم من الوزيرة البت فيها 
دون اي تأخير ومبا يساهم في 
توفير األجواء الالزمة واملناسبة 
العام  خلط����ط واس����تعدادات 

الدراسي املقبل.

عايض السهلي

عائشة الروضاند.رضا اخلياطمتاضر السديراوي

لقطة جماعية لوفد جلنة الصداقة البرملانية البوسنية ـ الكويتية في مكتبة البابطني

جولة ألطفال جمعية الهالل األحمر في املركز العلمي

الحمود: نتمنى استمرار جهود »الصحة« و»الداخلية« و»الكهرباء« إلنجاح العام الدراسي المقبل
الخياط: أساس العملية التعليمية النهج المؤسسي وروح الفريق الواحد

الحمود اجتمعت مع مسلم البراك
اس���تقبلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود النائب مس���لم 
البراك في مكتبها بوزارة التربية مساء السبت أول من امس وكانت الوزيرة قد اجتمعت 

ومستشارها محمد الدبيان قبيل استقبالها للنائب مسلم البراك.

»األنباء« تنفرد بنشر ضوابط تسجيل غير الكويتيين في التربية الخاصة
مريم بندق

تنفرد »األنباء« بنش����ر مشروع القرار 
الوزاري اخلاص بضوابط قبول الطلبة غير 
الكويتيني من أبناء الفئات املستثناه في مدارس 
التربية اخلاص����ة. بعد االطالع على قانون 
ونظام اخلدمة املدنية لسنة 1979 وتعديالته 
وعلى القرار الوزاري رقم )2003/357( واملؤرخ 
2008/1388 بشأن قواعد قبول الطلبة غير 
الكويتيني في املدارس احلكومية وعلى القرار 
الوزاري رقم )2007/350( الصادر بتاريخ 
2008/8/13 بشأن تشكيل جلنة العداد قواعد 
قبول الطلبة غير الكويتيني من أبناء الفئات 
املستثنى قبولهم في مدارس التربية اخلاصة، 

وبناء على قرار مجلس الوكالء في اجتماع رقم 
)2009/23( بتاريخ 2009/11/23 وملا تقتضيه 

املصلحة العامة.
تقرر أوال: املوافقة على قبول الطلبة من 
ذوي االعاقة غير الكويتيني من أبناء الفئات 
املستثنى قبولهم في مدارس التربية اخلاصة 

بعدد عشرة طلبة لكل اعاقة.
ثانيا: ان يكون االطفال من مواليد دولة 

الكويت.
ثالثا: ال يطبق هذا القرار في قبول الطلبة 

مبرحلة رياض االطفال.
رابعا: ان تنطبق شروط التسجيل العامة 

واخلاصة بكل اعاقة.

خامسا: يس����ري هذا القرار على الطلبة 
غير محددي اجلنسية.

سادسا: شروط تخص الطلبة: 
1- أال يكون مزدوج االعاقة.

2- ان تكون لديه اقامة )التحاق بعائل( 
بدولة الكويت صاحلة للعام الدراسي الذي 
يس����جل فيه وقبل فترة التسجيل وجتدد 

سنويا.
3- يجب تقدمي الشهادات الدراسية السابقة 
لسنتني دراسيتني لغير املستجد مع تصديقها 

من السفارة الكويتية اخلاصة ببلده.
4- ان يتحدث اللغة العربية.

5- ان يقدم ش����هادة تثب����ت خلوه من 

االمراض املعدية.
6 - ان يقدم شهادة اثبات اعاقة من اجلهات 

املعتمدة بدولة الكويت.
سابعا: شروط تخص ولي األمر:

1- ان تك����ون له اقامة صاحلة من بداية 
كل عام دراسي.

2- ان يق����دم ش����هادة ملن يهم����ه األمر 
)استمرارية عمل( من جهة عمله.

3- بالنسبة لغير محددي اجلنسية: ان 
يقدم كل االثباتات اخلاصة به واملوثقة من 

وزارة الداخلية.
ثامنا: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.

»األنباء« تنفرد بنشر مشروع القرار الوزاري حول التعيين والنقل والندب
مريم بندق

قدمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
ــأن تعديل وجتميع  احلمود مذكرة إلى مجلس الوكالء بش
ــل والندب في قرار وزاري  قرارات ضوابط التعيني والنق
ــد، ذكرت فيها: بعد مالحظة صدور عدد من القرارات  واح
الوزارية اخلاصة بضوابط تعيني ونقل وندب اعضاء الهيئة 
التعليمية، وكذلك حديثو التعيني من شاغلي الوظائف األخرى، 
إضافة إلى وجود قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2006/38 
ــروط النقل والندب، وكذلك  ــن قواعد واحكام وش املتضم
ــفر عنه التطبيق العملي من مالحظات واستفسارات  ما اس
ــير إتاحة االطالع على  ــأن املوضوع، ورغبة في تيس بش
ــط والنظم من خالل جتميعها في  جميع القواعد والضواب
قرار واحد. لذا يسرنا عرض مشروع القرار الوزاري على 
ــروع القرار الوزاري بشأن  مجلس الوكالء. وجاء في مش

ضوابط التعيني والنقل والندب:
ــنة  ـ بعد االطالع على قانون ونظام اخلدمة املدنية لس
ــه.ـ  وعلى قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم  1979 وتعديالت
)2006/38(.ـ  وعلى القرار الوزاري رقم )2004/411( الصادر 
بتاريخ 2004/7/4 بشأن قواعد التحويل من وظائف التدريس 
إلى العمل االداري وبالعكس. ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
ــأن حظر نقل  )2009/137( الصادر بتاريخ 2009/4/27 بش
ــر اعضاء الهيئة  ــدب املوظفني حديثي التعيني من غي أو ن
ــز عمل أخرى قبل  ــن مراكز عملهم الى مراك التعليمية م
ــي الوزارة. ـ  ــن تاريخ تعيينهم ف ــنوات م مضي ثالث س
ــم )2009/364( الصادر بتاريخ  ــرار الوزاري رق وعلى الق

2009/10/29، بشأن نقل أو ندب اإلداريني حديثي التعيني. 
ــرار الوزاري رقم )2009/395( الصادر بتاريخ  ـ وعلى الق
ــتثناء الكوادر التعليمية  ــأن ضوابط اس 2009/00/00 بش
التربوية من العمل في مدارس التربية.ـ  ورغبة في تيسير 
ــدب وجتميعها بقرار واحد  ــة كافة قرارات النقل والن اتاح
يشمل كافة الضوابط، مع تعديل واضافة ما يلزم. ـ وبناء 

على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر: أوال: أعضاء الهيئة التعليمية:

1ـ  التعينيـ  يلتزم خريجو كلية التربية والتربية األساسية 
بالعمل في وزارة التربية، وال متنح موافقة للعمل لدى جهة 
أخرى إال للمطلوب إعادة تعيينهم شريطة ان يكون قد سبق 

له العمل في مدارس وزارة التربية عامني دراسيني.
ــدب ونقل اعضاء الهيئة  ــدب والنقل ـ يحظر ن 2 ـ الن
التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل او خارج 

الوزارة، اال بعد مضي مدة خدمة قدرها:
ــة والتربية  ــة التربي ــي كلي ــنوات خلريج ــر س ـ عش

االساسية.
ـ سنتان لذوي املؤهالت غير التربوية.

3 ـ تستثنى احلاالت التالية:
ـ احلاصلون على توصية من املجلس الطبي العام تفيد 

بعدم اللياقة الصحية.
ـ احلاصلون على تقرير بتدني االداء صادر من التوجيه 

الفني املختص، ومعتمد من الوكيل املساعد املختص.
ـ احلاصلون على عقوبة تأديبية نتيجة حتقيق قانوني 
ــرى تقتضيها مصلحة  ــي باعتماد النقل لوظيفة أخ يوص

العمل.
ــغل وظائف اخرى داخل  ــدم جواز حتويلهم لش 4ـ  ع

املدارس.
ــات التحويل على اللجنة  ــني عرض جميع طلب 5 ـ يتع

املختصة بذلك قبل إصدار القرارات.
6 ـ يجوز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمني شريطة 
ــم للعمل بوظيفة  ــيني على قرار نقله ــي عامني دراس مض

أخرى.
ثانيا: الوظائف األخرى:

1 ـ حظر ندب أو نقل حديثي التعيني من مراكز عملهم 
ــارج الوزارة قبل مضي ثالث  الى مراكز عمل داخل أو خ

سنوات على تاريخ تعيينهم.
2 ـ يستثنى من ذلك اآلتي بيانهم:

1ـ  شاغلو وظائف اخلدمة االجتماعية والنفسية واملكتبات 
والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي.

ـ الصادر توصية بنقلهم نتيجة حتقيق قانوني.
ثالثا: في كل االحوال يستثنى من هذه الضوابط: املنتدبون 
ــغل وظائف اعضاء في جامعة الكويت أو  أو املنقولون لش
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او وزارة التربية 
او املعهدين العاليني للفنون املوسيقية واملسرحية بوزارة 
ــداهلل للعلوم األمنية  ــعد العب التعليم العالي أو أكادميية س
ــكرية بوزارة  ــوزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العس ب

الدفاع. حسب قرار مجلس الوزراء.
رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغي ما 

يتعارض معه من قرارات سابقة.


