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بذلت جهدًا تطوعيًا للحصول على معلومات دقيقة ومؤكدة

»الخط األخضر«: الجيش األميركي سينقل نفايات مشعة 
من العراق عبر الكويت إلى قاعدة العديد القطرية

أكدت جماعة اخلط األخضر البيئية ان الكوارث 
البيئية التي تس���بب فيها اجليش األميركي في 
منطقة اخلليج جراء استخدامه لقذائف اليورانيوم 
املنضب تتع���ادل في مخاطرها اإلش���عاعية مع 
البرنامج الن���ووي اإليراني.وأكد رئيس جماعة 
اخلط األخضر البيئية الناشط البيئي خالد الهاجري 
في مؤمتر صحافي عقده مس���اء أول من امس ان 
اإلدارة األميركية تتعامل بطريقة بالغة األنانية 
وبازدواجية في املعايير اإلنس���انية مع الكوارث 
البيئي���ة، ففي الوقت الذي أق���ام البيت األبيض 
الدنيا بسبب تس���رب البقعة النفطية في خليج 
املكسيك حتول اجليش األميركي الى أكبر منتهكي 
حقوق اإلنس���ان البيئية حول العالم خاصة في 

منطقة اخلليج.
واستغرب الهاجري تقارير حقوق اإلنسان التي تصدرها اإلدارة 
األميركية التي تدعي حماية حقوق اإلنس���ان، وفي الوقت ذاته هي 
أكبر منتهك حلقوق اإلنسان البيئية في التاريخ وليس في العالم 
فقط، مشيرا الى ان »اجليش األميركي في العراق قرر نقل وتخزين 
النفايات املشعة املكونة من حديد السكراب ومخلفات اآلليات العسكرية 
امللوثة باإلشعاع حيث مت تدميرها بقذائف اليورانيوم املنضب خالل 
ح���رب حترير العراق في قاعدة العديد القطرية، لتكون بذلك اكبر 
مخزن للنفايات املش���عة واملدمرة في منطقة اخلليج«، مضيفا ان 

»جماعة اخلط األخضر البيئية بذلت جهدا تطوعيا 
شاقا في سبيل التأكد من دقة وصحة املعلومات 
وانه بتعاون املخلصني واحلريصني على البيئة 
وصحة البش���ر من أفراد اجليش األميركي ومن 
ناشطني بيئيني في العراق وقطر مت احلصول على 
معلومات تؤكد ان اجليش األميركي سينقل خالل 
شهر رمضان الدفعة األولى من النفايات املشعة من 
العراق عبر الكويت الى قاعدة العديد القطرية بعد 
الضغوط التي مارستها احلكومة العراقية«.وأشار 
الهاجري ال���ى ان »املطلوب من اإلدارة األميركية 
ليس نفي أو تأكيد املعلومات التي حصلت عليها 
جماعة اخلط األخضر البيئية بل ان جتمع النفايات 
امللوثة باإلشعاع التي تسببت بها نتيجة استخدام 
أسلحة محرمة دوليا وان تنقلها علنا من العراق 
عبر منافذه البحرية الى الواليات املتحدة للتعامل معها هناك على 

ان يتم ذلك حتت رقابة وإشراف منظمات بيئية دولية«.
وحذر الهاجري من ان منطقة اخلليج ستتعرض لكوارث نووية 
وإشعاعية إن لم تتدارك حكومات املنطقة األمر باتخاذ االحتياطات 
والتدابير الالزمة خصوصا في ظل تفاقم كارثة النفايات املش���عة 
في الكويت والعراق وتواجد بوارج وناقالت طائرات تعمل بالطاقة 
النووية في اخلليج وتوجه دول املنطقة جميعا نحو بناء مفاعالت 

ذرية.

الصايغ يقوم بأعمال الرشيد حتى 19 الجاري حريصون على تنفيذ برنامج الحكومة للسنة المالية 2011/2010

وزير المالية أبلغ الحمود بالموافقة على تخصيص اعتمادات 
مالية للجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضبط جودة التعليم

 مريم بندق
أبلغ وزير املالية مصطفى الشمالي 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود باملوافقة على املتطلبات 
املالية إلنشاء اجلهاز الوطني لالعتماد 

األكادميي وضبط جودة التعليم.
وقال الوزير الشمالي لوزيرة التربية: 
باإلش���ارة الى كتابكم رقم 296 بتاريخ 
2010/6/27 بخصوص مشروع مرسوم 
بإنشاء اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي 
وضبط جودة التعليم الستطالع الرأي 

بخصوصه.
وباإلشارة الى قرار مجلس الوزراء 
رقم 855 بتاريخ 2010/6/6 نود اإلفادة 
بالتال���ي: وزارة املالي���ة حريصة على 
تنفيذ برنامج عمل احلكومة للس���نة 
املالية 2011/2010 والذي جاء فيه مشروع 

إنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي 
وضمان اجلودة، حيث قامت بتخصيص 
االعتمادات املالية املطلوبة إلجراء األبحاث 

والدراسات الالزمة لتحديد اختصاصات 
وأهداف هذا اجله���از، ومن ثم وضعه 
في إطار قانوني متهيدا الس���تصداره 

في الصورة املناسبة، وعليه نرى أنه 
ميكن اس���تصدار املرسوم املذكور بعد 
استطالع رأي اجلهات املعنية كما جاء 
بقرار مجلس الوزراء رقم 855 بتاريخ 

.2010/6/6
مت االطالع على مس���ودة املرس���وم 
حيث جاءت معظم م���واده في حتديد 
اختصاصات املجلس وتشكيل مجلس 
إدارته وحتديد أهدافه وهي أمور تتعلق 
باجلوان���ب اإلدارية، ام���ا فيما يتعلق 
باجلوانب املالية فقد حددت املادة رقم 
11 من مسودة املرسوم ان يكون للجهاز 
اعتمادات خاصة به تدرج ضمن ميزانية 
وزارة التعلي���م العالي، وبناء عليه ال 
توجد مالحظات لدى وزارة املالية على 
مسودة املشروع فيما يخص اجلوانب 

املالية.

الحربي: تعديل مواعيد الدور الثاني لطلبة »المنازل«

مركز لتحفيظ القرآن في النقرة على نفقة الزاحم

 مريم بندق
يعكف مدير مكتب التنسيق 
عبداهلل احلربي على إعداد كشوف 
للمشمولني بالترقيات للوظائف 
اإلشرافية لوظائف مديري مدارس 
ومس���اعديهم ورؤساء األقسام 

والتواجيه الفنية.
وقالت مصادر تربوية مطلعة 
ل� »األنباء« ان���ه يتم اآلن اعداد 
قرارات الندب للمراحل التعليمية 
الثالث مضيفة ان العمل يجري 
اآلن لالنتهاء من قرارات رياض 

األطفال إلعالنها لوسائل اإلعالم 
التعليمية  وإبالغها للمناط���ق 
اليوم أو غدا، عل���ى ان يتوالى 
اصدار ق���رارات الندب للمراحل 
التعليمية األخ���رى الحقا بعد 

االنتهاء منها.

 مريم بندق
كل���ف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة 
الوزارية ووزارة التربية اعادة دراسة بناء مركز 
لتحفيظ القرآن الكريم بجوار مس���جد الزاحم 

بمنطقة النقرة.
وجاء في قرار المجلس: بناء على قرار مجلس 
الوزراء رقم 264 المتخذ في اجتماعه رقم 2010/12 
المنعقد بتاريخ 2010/3/14 القاضي باحالة طلب 
التبرع لبناء مركز لتحفيظ القرآن الكريم بجوار 
مسجد الزاحم بمنطقة النقرة الى لجنة الخدمات 
العامة للدراسة وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية 

المناسبة.
فقد اطلع مجل���س الوزراء في اجتماعه رقم 
2010/18 المنعقد بتاريخ 2010/4/18 على التوصية 
الواردة ضمن محضر االجتماع رقم 2010/2 للجنة 
الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2010/4/6 بشأن 

الموضوع المشار اليه اعاله، وبهذا الصدد اطلع 
المجلس على كتاب وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية المؤرخ 2010/2/9 والمرقم 153 المتضمن 
االفادة بأن بزة عبدالعزي���ز الزاحم قد تقدمت 
للوزارة الخذ الموافقة على بناء مركز لتحفيظ 
القرآن الكريم بجوار مسجد الزاحم بمنطقة النقرة 
وذلك على نفقتها الخاصة، ونظرا لما يس���اهم 
فيه انش���اء مثل هذا المركز من دعم فاعل نحو 
قيام الوزارة برس���التها في نشر الوعي الديني 
وحماية المجتمع من اخطار التطرف، فقد ارتأت 
الوزارة عرض الموضوع على مجلس الوزراء، 

واصدر المجلس قراره رقم 574 التالي: 
اعادة الموض���وع الى لجنة الخدمات العامة 
لمزيد من الدراسة بحضور ممثلين عن وزارة 
التربية لمناقش���ة مدى مطابقة هذه المشاريع 

مع الخطة.

  مريم بندق
اعلن مدير ادارة التنس����يق ومتابعة التعليم العام عبداهلل احلربي 
تعديل مواعيد اختب����ارات الدور الثاني لطلبة املنازل في مادتي القرآن 
الكرمي والدس����تور وحقوق االنسان للعام الدراسي احلالي 2010/2009 
جلميع صفوف املرحلة الثانوية )العاشر واحلادي عشر والثاني عشر( 
موحدة على مس����توى الوزارة، على ان يتم حتدي����د مقار اللجان التي 
سيتقدم الطلبة لالختبار فيها من قبل املنطقة التعليمية وتكون مواعيد 

االختبارات كالتالي:
1- اختب����ار مادة القرآن الكرمي ي����وم االربعاء املوافق 2010/9/15 من 
الساعة 11.15 حتى الساعة 12.30 للصفوف العاشر واحلادي عشر بقسميه 

العلمي واالدبي والثاني عشر بقسميه العلمي االدبي.
2- اختبار مادة الدس����تور وحقوق االنس����ان يوم اخلميس املوافق 
2010/9/16 من الس����اعة 11.15 حتى الس����اعة 12.30 للصف الثاني عشر 

بقسميه العلمي واالدبي.

في مادتي القرآن الكريم والدستور وحقوق اإلنسان للعاشر والحادي عشر والثاني عشر

لمديري المدارس ومساعديهم والتواجيه الفنية ورؤساء األقسام

كلفت لجنة الخدمات الوزارية بدراسته بالتعاون مع »التربية«

 مريم بندق
اعتمدت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي قرارا بتكليف 
الوكيل املس����اعد لقطاع املنشآت 
التربوية م.محمد الصايغ بأعمال 
وكيل قطاع التخطيط واملعلومات 

د.خالد الرشيد نظرا لقيامه مبهمة 
رسمية حتى 19 اجلاري.

ه����ذا وكلف الوكيل املس����اعد 
للتنمي����ة باإلنابة محمد الكندري 
ضياء يوس����ف التركيت � باحثة 
نفس����ية أولى � ب����إدارة اخلدمات 

االجتماعية والنفسية للقيام بأعمال 
رئيس قس����م تقن����ني االختبارات 
واملقاييس والبحوث التخصصية 
باالضافة الى عملها األصلي وذلك 
اعتبارا من 25 يوليو املاضي وحتى 

نهاية 23 سبتمبر املقبل.

د.خالد الرشيد

عبداهلل احلربي

عائشة الروضان

م.محمد الصايغ

موضي احلمود مصطفى الشمالي

متاضر السديراوي

الروضان تترأس اليوم أول اجتماع
للجنة استقبال المعلمين الجدد

دوام اإلداريين 10/3 وآخر موعد لقبول الطلبات 23 المقبل

العمر: الدراسة بمراكز رعاية المتعلمين 17 أكتوبر
 مريم بندق

أصدرت مدير ع���ام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
نش���رة جلميع مدارس املنطقة 
للمراحل  التعليمية الثالث حول 
موضوع افتتاح مراكز املتعلمني 
للفصل الدراس���ي األول للعام 

.2011/2010
النشرة 3  العمر في  حددت 
اكتوبر لدوام االداريني على ان 
تبدأ الدراسة في 17 منه وتنتهي 

في 30 ديسمبر.
واوضحت ان تقدمي طلبات 
الراغبني في العمل يتم عن طريق 

استخدام النماذج املعممة.
تقوم إدارة املنطقة التعليمية باإلشراف على 
هذه املراكز من خالل الزيارات الدورية ملسؤولي 
املنطقة والتوجيه الفني، يتم اختيار أفضل املعلمني 
ممن ترشحهم مدارس���هم والتواجيه الفنية، عدد 
الطالب في الصف الدراسي بني 10 � 15 طالبا فقط، 
يشرف على الطالب في كل مدرسة عدد من االداريني 
واملشرفني التربويني، يتفرغ املعلمون للعمل في 
مراكز رعاية املتعلمني وال يجوز ارتباطهم بأعمال 

او تكليفات اخرى مسائية.
تعد اختبارات مسحية للطالب للوقوف على 
مس���توياتهم وحتديد نقاط الضعف والقوة، كما 
يقيم االداء في نهاية الفصل الدراسي، تقدم للطالب 
الدراس���ية واخلبرات املطلوبة ومناذج  املهارات 

اختب���ارات س���ابقة للتدريب 
عليها.

رسوم تس���جيل الطالب 25 
دينارا عن كل مادة دراسية وفي 
حال تس���جيل اكثر من مادة او 
تسجيل اخوين اثنني في نفس 
املرك���ز تخفض رس���وم املادة 

الواحدة الى 20 دينارا.
مدة الدراسة 20 ساعة دراسية 
بواقع ساعتني لكل مادة دراسية 
اسبوعيا، لذا من املهم التسجيل 
في بداية املدة كي يستفيد الطالب 
من جمي���ع الس���اعات املقررة 

للدراسة.
فترة الدراسة من 5 – 8 من االحد وحتى االربعاء 

وملدة ثالث ساعات يوميا.
ميكن للطالب الدوام مبالبسهم العادية العطائهم 

احلرية وحتبيبهم في الدراسة.
آخر موعد لقبول طلبات الراغبني في التسجيل 
يوم اخلميس املوافق 2010/9/23، يكتب مدير املدرسة 
رأيه بوضوح في من���اذج املعلمني واالداريني في 
املكان املخصص )يرشح/ال يرشح(، جتمع جميع 
الطلبات في كل مدرس���ة وتقدم دفعة واحدة في 
مظروف مغلق »سري« ويسلم بالبريد إلى إدارة 
الش���ؤون التعليمية، ملعرفة املزيد من املعلومات 
والتفاصيل حول مشروع رعاية املتعلمني يرجى 
الرجوع إلى القرار الوزاري اخلاص برعاية املتعلمني 

رقم )2003/480(.

اعتبارًا من أمس ولمدة أسبوعين

»التربية« فتحت »سجل المعلم« لتمكين 
المناطق من إجراء النقل الداخلي للمعلمين

الكويت تستضيف دورة
 األلعاب المدرسية الرياضية في 2012

 مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية مسؤولة ان الوزارة فتحت »سجل املعلم« 
التابع ملركز املعلومات إلدخال أسماء املعلمني واملعلمات املشمولني 
بالنقل الداخلي في املناطق التعليمية وذلك ملدة أسبوعني اعتبارا 
من أمس ليتسنى ملديري عموم املناطق تنفيذ إصدار حركات النقل 

الداخلي في جميع املناطق للعام الدراسي 2011/2010.

 مريم بندق
أعلنت املوجهة الفنية العامة 
للتربي����ة البدني����ة )بنات( منى 
احلشاش خالل استقبالها في مطار 
الكويت عقب وصولها مع الوفد 
الكويتي املشارك في البطولة ال� 
18 لاللعاب الرياضية املدرس����ية 
املقامة في بيروت، عن استضافة 
الكويت لدورة االلعاب املدرسية 
الرياضي����ة لع����ام 2012 بعد ان 
تسلم وفد الكويت املشارك علم 
البطولة.واك����دت احلش����اش ان 
البدنية سيرفع  التربية  توجيه 
تقريرا للوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني حول مشاركة 
الوفد في البطولة واالستعدادات 
الواجبة الستضافة البطولة في 

الكويت عام 2012.

ومن جهتها اشادت احلشاش 
مبشاركة الطالبات في البطولة 
بعد ان حصدن 3 برونزيات في 
العاب القوى والشطرجن وذكرت 
ان الوفد ضم 17 العبة ينتمني الى 
مختلف املناطق التعليمية وشاركن 
في اربع العاب هي العاب القوى 
على اختالفها وكرة الريشة وكرة 
الطاولة والشطرجن، الفتة الى ان 
الوفد الكويتي قدم الى هذه البطولة 
للمشاركة في لعبتني فقط، اال انه 
متت اتاحة الفرصة للدخول في 
اكثر من منافسة، مضيفة انه مع 
وجود اكثر من فتاة ميتلكن هواية 
كرة الريشة والشطرجن تقررت 
اللعبتني  املش����اركة في هات����ني 
بعد اخض����اع الطالبات لتدريب 

مكثف.

 مريم بندق
علمت »األنباء« ان وكيلة 
المس���اعدة  التربية  وزارة 
للقط��اع االداري ست��رأس 
الي��وم االجتم��اع  مس�����اء 
اس���تقبال  للجن���ة  االول 
المعلمين والمعلمات الجدد 
التعاقد معهم في  الذين تم 
جمهوري���ة مص���ر العربية 
العربي���ة  والجمه��وري���ة 
السورية والمملكة االردنية 
الهاش���مية والجمهوري���ة 

التونسية.

خالد الهاجري متحدثا في املؤمتر

المراكز التي سيتم افتتاحها في الفصل الدراسي األول 2011/2010
الفئة المستفيدةالمنطقةاسم المركز

لطالب املرحلة الثانوية فقطالعارضيةثانوية عبداللطيف ثنيان الغامن
لطالب املرحلة الثانوية فقطأبرق خيطانثانوية أنس بن مالك

لطالب املرحلة الثانوية فقطاألندلسثانوية سلمان الفارسي
لطالب املرحلة الثانوية فقطعبداهلل املباركثانوية لبيد بن الربيعة

لطالبات املرحلة الثانوية فقطالفروانيةثانوية الفروانية
لطالبات املرحلة الثانوية فقطعبداهلل املباركثانوية الطاهرة بنت احلارث

لطالب املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيابرق خيطانمعاذ بن جبل املتوسطة
لطالب املتوسطة والصف اخلامس االبتدائياألندلسصفوان بن امية املتوسطة

لطالب املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيالفردوسعبداهلل بن حذافة املتوسطة
لطالب املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيالرحابمحمد ناهض العتيبي املتوسطة

لطالب املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيعبداهلل املباركسلمة بن قيس االشجعي
لطالبات املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيالفردوسعمرة االنصارية

لطالبات املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيالرحابأميمة بنت النعمان املتوسطة
لطالبات املتوسطة والصف اخلامس االبتدائيعبداهلل املباركالعبدلية املتوسطة بنات
لطالبات املتوسطة والصف اخلامس االبتدائياألندلساألندلس االبتدائية بنات

تنسيق »التربية«: االنتهاء من ترقيات الوظائف 
»اإلشرافية« إلعالنها بالصحف وإبالغها للمناطق

يسرى العمر


