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مصادر تربوية لـ »األنباء«: ضرورة إعادة نشرها حتى ال يطعن املوظفون الذين استكملوا الشروط

جميع إعالنات شواغر »اإلشرافية« بـ »التربية« سقطت بالتقادم
السديراوي تعترف: نعم نتأخر في تنفيذ األحكام القضائية الواجبة!

مصلح������ة الع�م����ل، ج����اء ف����ي 
التعميم:

أوال: عل����ى جمي����ع القطاعات 
والمناطق التعليمي����ة واإلدارات 
والموظفين االلتزام بتنفيذ الكتب 
الصادرة من إدارة الشؤون القانونية 
والمتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية، 
وعلى جميع المعنيي����ن التنفيذ 
الفوري لألحكام القضائية واجبة 
النفاذ دون قيد او ش����رط، وعدم 
االمتناع عن تنفيذ هذه األحكام او 

عرقلة تنفيذها.
ثاني����ا: عل����ى إدارة الش����ؤون 
القانونية متابعة الجهات المعنية 
بالوزارة للتحقق من قيامها بالتنفيذ 
الفوري للحك����م القضائي وإتمام 
تنفيذه. مع تخصيص نس����خ من 
المراسالت الخاصة بتنفيذ األحكام 
القضائية للوكيل المختص لمتابعة 
الوحدات التابعة له لسرعة تنفيذ 

هذه األحكام.
ثالثا: تتحم����ل الجهة المعنية 
بتنفيذ الحكم القضائي بالوزارة 
)قطاع � منطقة تعليمية � إدارة � 
موظف( المسؤوليتين الجزائية 
والمدني����ة المترتبة على االمتناع 
عن تنفيذ األحكام القضائية واجبة 
النفاذ او عرقلة تنفيذها، او التباطؤ 

في تنفيذها.
رابعا: يحال للمساءلة التأديبية 
كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي 
واجب النفاذ او يعرقل تنفيذه أو 

يتباطأ في التنفيذ.

الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.
س����ابعا: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ ص����دوره، وعل����ى جميع 
الجهات المعنية العمل بما ورد مع 
توفير جميع التس����هيالت إلنجاز 

مهام اللجنة.
الى ذلك، أصدرت وكيلة وزارة 
التربية تماضر السديراوي تعميما 
الى جميع قطاعات الوزارة والمناطق 
التعليمية واإلدارات والموظفين 
بش����أن تنفيذ األحكام القضائية 

واجبة النفاذ.
استندت السديراوي في التعميم 
على قانون ونظام الخدمة المدنية 
لسنة 1979 وتعديالتهما، وقانون 
الج����زاء الكويت����ي لس����نة 1960 
وتعديالت����ه، حي����ث لوحظ تأخر 
بع����ض القطاع����ات واإلدارات في 
تنفيذ األح����كام القضائية واجبة 
النفاذ، األمر الذي يعرض الوزارة 
إلجراءات المساءلة الجزائية، ولما 
كانت األحكام القضائية تصدر باسم 
صاحب السمو األمير، ويعد االمتناع 
عن تنفيذ األحكام القضائية واجبة 
النف����اذ او عرقلة تنفيذها جريمة 
جنائية يعاقب عليه بالحبس والعزل 
من الوظيف����ة العامة وفقا ألحكام 
قانون الجزاء الكويتي، وبالتالي 
وجبت المس����ارعة الى تنفيذ هذه 
األحكام تفاديا للمسؤوليات الجزائية 
والمدنية واإلدارية المترتبة على 

ذلك.
لذا وبن����اء على م����ا تقتضيه 

وفقا للجوانب المعمارية بما يتالءم 
مع طبيعة كل مرحلة تعليمية.

٭ تحديد معايير األمن والسالمة 
للمبنى المدرسي.

٭ وضع المعايير البيئية المناسبة 
لتصميم المبنى المدرسي.

ثالثا: أسلوب العمل:
٭ تعقد اللجن����ة أول اجتماع لها 
بناء على دعوة من رئيسها خالل 

اسبوع من صدور القرار.
٭ تضع اللجنة خطتها في ضوء 
المهام المكلفة به����ا، وفق الفترة 

الزمنية المحددة )6 أشهر(.
٭ تناقش اللجنة الخطة وتوزع 

المهام على األعضاء.
٭ تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج 
أوقات العمل الرسمي إال اذا دعت 

الضرورة الى غير ذلك.
٭ ت����زود اللجن����ة إدارة البحوث 
والتطوي����ر الترب����وي بمحاضر 

اجتماعاتها أوال بأول.
٭ تقدم اللجنة تقريرا فتريا شهريا 

عن إنجازاتها.
رابعا: للجنة الحق االستعانة 
بمن تراه مناسبا كلما دعت الضرورة 
الى ذلك بعد موافقة ادارة البحوث 

والتطوير التربوي.
خامسا: تسلم اللجنة أعمالها 
بنهاية شهر مارس 2012، مرفق معها 
التقرير الختامي والدراسة الخاصة 

بالمباني المدرسية.
سادس����ا: تصرف مكافأة مالية 
ألعضاء اللجنة حسب قرار مجلس 

حنفي � مهندس مدني مكتب الوكيل 
المساعد للمنشآت التربوية، م.حنان 
طاهري � مهندس مدني مكتب الوكيل 
المساعد للمنشآت التربوية، عائشة 
العنزي � باح����ث � إدارة البحوث 

والتطوير التربوي.
ثاني����ا: مهام اللجن����ة: تعرف 
مواصفات المبنى المدرسي الذي 
يلب����ي االحتياج����ات التعليمي����ة 
والتربوية لمراحل التعليم العام 
بالكويت، ويتطل����ب ذلك تحقيق 

األهداف التالية:
٭ تحديد مواصفات المبنى المدرسي 
وفق معايير الجودة في الجوانب 

المعمارية لمراحل التعليم العام.
٭ التعرف على المستجدات العالمية 

في مواصفات المبنى المدرسي.
٭ تحديد مواصفات المبنى المدرسي 

وبعد اعتماد الخطة التنموية لقطاع 
البحوث التربوية والمناهج للعام 

الدراسي 2012/2011.
جاء في القرار الوزاري الصادر 

بهذا الشأن:
أوال: تش����كيل لجنة برئاس����ة 
د.عدنان العنزي � رئيس قسم � كلية 
الهندسة بجامعة الكويت، د.محمد 
المرسي � باحث اول � إدارة البحوث 
والتطوير التربوي، م.خالد حسن 
� مهن����دس � منطقة مبارك الكبير 
التعليمية، فاضل أكبر � مدير مدرسة 
� منطقة حولي التعليمية، فاطمة 
الكن����دري � مراقب � منطقة مبارك 
 � الكبير التعليمية، وفاء األستاذ 
مراقب � منطقة األحمدي التعليمية، 
عدنان جمال � باح����ث أول � إدارة 
البحوث والتطوير التربوي، م.ريهام 

العالي ووزير العدل احمد المليفي 
اكثر من مرة الى العمل على س����د 
هذه الشواغر، مشيرة الى ان الوزير 
يعطي تعليمات ولكن التنفيذ مناط 
بالوكيلة التي تحرك عجلة العمل 

حتى لدى الوكالء المساعدين.
هذا وشكل وزير التربية ووزير 
التعليم العالي ووزير العدل احمد 
المليفي لجن����ة لوضع مواصفات 
المبنى المدرسي وفق االحتياجات 
التربوية لمراح����ل التعليم العام 
بالكويت، وذلك بناء على طلب قطاع 
المنظمات والخدمات التربوية فيما 
يخص تطوير بناء المدارس وفق 
االحتياجات التربوية والتعليمية 
بما يواكب متطلبات المواصفات 
العالمية للمدرسة الحديثة، وتحقيقا 
لألهداف العامة ل����وزارة التربية، 

أوضح����ت مص����ادر تربوي����ة 
ل� »األنب����اء« ان جمي����ع اعالنات 
ش����واغر الوظائف االشرافية التي 
سبق للقطاع االداري تعميمها على 

الموظفين سقطت بالتقادم.
وقالت المصادر: على الوزارة 
اعادة تعميم هذه االعالنات مرة اخرى 
لتمكين الذين استكملوا الشروط 

المطلوبة التقدم للمقابالت.
واستطردت: ان تأخر مقابالت 
المرش����حين لوظائف الش����ؤون 
التعليمية واالدارية واالنش����طة 
التربوي����ة والتنس����يق والذي����ن 
انطبقت عليهم الش����روط الواردة 
في االعالنات السابقة ادى الى ان 
نتائج هذه المقابالت ستكون غير 
قانونية لعدم ش����مول الموظفين 
الذين تنطبق عليهم الشروط اآلن 
ولكن لم يقدموا اوراقهم وقت االعالن 
لعدم استكمالهم الشرط الخاص 

بمدة الخبرة.
ونبهت المصادر الى ان القرار 
الوزاري الذي اصدره المستش����ار 
بالدي����وان االميري ووزير المالية 
ووزير التربي����ة والتعليم العالي 
االسبق د.يوس����ف االبراهيم حدد 
15 يوما فقط الجراء المقابالت مع 
المرشحين المنطبقة عليهم الشروط 

تحسب من تاريخ نشر االعالن.
ودعت المصادر وكيلة وزارة 
التربية تماضر الس����ديراوي الى 
تحريك عجلة العمل في الوزارة بعد 
ان دعا وزير التربية ووزير التعليم 

عائشة الروضانمنى اللوغانيمتاضر السديراوي أحمد املليفي

»الداخلية« تخاطب  »التربية«  
ملنع تسجيل  حملة اإلقامة 

املؤقتة والزيارات
أبلغت وكيلة التربية تماضر الس���ديراوي قيادات 
التعليم الخاص بوقف تس���جيل الطلبة في المدارس 
والجامعات من مخالفي قانون اإلقامة، وقالت الوكيلة 
الس���ديراوي: يرجى عدم تسجيل أي شخص مخالف 
لقانون اإلقامة، وكذلك عدم قبول حملة اإلقامة المؤقتة 
وفقا للمادة 14، وحملة سمات الدخول الذين لم يحصلوا 
على إقامة في البالد، وان يش���ترط أن يكون الطالب 

حاصال على بطاقة مدنية غير منتهية الصالحية.
واستندت السديراوي الى كتاب وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غ���ازي العمر الذي أكد انه لوحظ أن المدارس 
بأنواعها والجامعات الخاصة الموجودة في البالد تقوم 
باس���تقبال طلبات االلتحاق بها للطلبة الدارسين من 
المخالفين لقانون اإلقامة األجانب رقم 1959/17 والئحته 
التنفيذية أو ممن دخل البالد بموجب سمة دخول ولم 

يحصل على إقامة عادية فيها.
 ولما كان انفاذ القانون وتحقيق أهدافه يس���تلزم 
التعاون فيما بين السلطات والوزارات، كما رسم الدستور 
الكويت���ي ذلك من خالل تضافر الجهود ضد كل ما هو 
مخالف للقانون، فال تتحقق األهداف بالعمل المنفرد، 
بل يس���تلزم ان يكون العمل منس���قا ومتناغما وذلك 

لتحقيق الصالح العام ورفعة الدولة.
لذا، نطلب اإليعاز لجهة االختصاص لديكم، المدارس 
والجامعات الخاصة الموجودة بالبالد بعدم تسجيل 
أي ش���خص مخالف لقانون اإلقامة وكذلك عدم قبول 
حملة اإلقامة المؤقتة وفقا للمادة 14 وحملة س���مات 
الدخول الذين لم يحصل���وا على إقامة في البالد وان 
تش���ترط أن يكون الطالب حاصال على بطاقة مدنية 

غير منتهية الصالحية.
هذا وقامت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي 
بإرسال تعليمات وزارة الداخلية إلى وزارة التعليم العالي 
واإلدارة العامة للتعليم الخاص التي بدورها خاطبت 
المدارس العربية واألجنبية لإللتزام بهذه التعليمات 

بعد أن عممت نسخة من خطاب وزارة الداخلية.

احلبس والعزل 
للموظفني املمتنعني 

أو املعرقلني 
لتنفيذها

جلنة لوضع مواصفات 
املبنى املدرسي وفق 

االحتياجات التربوية

قرارات وزارية مبهمات رسمية وضم وإعفاء من عضوية جلان
أصدر وزير التربية ووزير 

التعليم العالي ووزير العدل احمد 
املليفي مجموعة قرارات وزارية 

مبهمات رسمية وضم اعضاء 
وإعفاء آخرين من بعض اللجان، 

وجاء مضمون القرار األول 
كالتالي:

تفعيال لبعض مواد »اتفاقية 
التعاون في املجال التربوي 

والتعليمي« بني حكومة الكويت 
وحكومة االمارات العربية املتحدة 

يبدأ وفد طالبي زيارة خالل 
الفترة من 28 يناير حتى 5 

فبراير، وبناء على كتاب الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية بتاريخ 

24 اجلاري بترشيح املشرفني 
على الوفد الطالبي وموافقة 

وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 
املهمة الرسمية.

قرر املليفي ايفاد كل من: منى 
الفريح – مدير ادارة االنشطة 

املدرسية وبتول العلي – منسق 
نشاط تربوي بادارة االنشطة 

املدرسية في مهمة رسمية 
لالشراف على الوفد الطالبي 

وتتحمل الكويت نفقات السفر 
وتتحمل اجلهة املضيفة تكاليف 

االقامة وعلى جميع جهات 

االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار.

وفي قرار آخر بشأن اعفاء 
عضو واضافة اخرين لعضوية 
اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات 
الدراسية جاء فيه: مادة أولى: 

إعفاء د.احمد االنصاري – عميد 
القبول والتسجيل بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب من 

عضوية اللجنة الدائمة ملعادلة 
الشهادات الدراسية.

مادة ثانية: اضافة علي 
املطاوعة – مساعد عميد القبول 

والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ود.حمد 

العجمي – رئيس قسم التربية 
اخلاصة بكلية التربية االساسية 

لعضوية اللجنة الدائمة ملعادلة 
الشهادات الدراسية.

مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه وعلى جهات 
االختصاص العلم والعمل على 

تنفيذه.
وأضاف املليفي محمد العالج من 

معهد الكويت لألبحاث العلمية 
عضوا باللجنة اإلشرافية العليا 

ملدارس املستقبل.
وتلبية للدعوة املوجهة من 
املنظمة اإلسالمية للتربية 

والعلوم والثقافة ـ ايسيسكو 
للمشاركة في ورشة تدريبية 
لفائدة األطر العاملة في مجال 
محو األمية حول وضع برامج 

التدريب باستخدام التقنيات 
التربوية احلديثة واملزمع عقدها 

في مدينة املنامة مبملكة البحرين 
خالل الفترة من 26-28 الشهر 

املقبل.
وكتاب الوكيل املساعد للتعليم 

اخلاص رقم 3604 بتاريخ 
2011/10/20 باسم املرشحة، 

وكتاب ديوان اخلدمة املدنية 
رقم 60840 بتاريخ 2011/11/23 
باعتبارها مهمة رسمية، وبناء 

على موافقة وكيل الوزارة 
واعتمادنا لذلك.

تقرر
أوال: إيفاد نوال العون ـ مراقب 

االمتحانات وشؤون الطلبة 
باإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
في مهمة للمشاركة في ورشة 

تدريبية لفائدة األطر العاملة 
في مجال محو األمية حول 

وضع برامج التدريب باستخدام 

التقنيات التربوية احلديثة 
واملزمع عقدها في مدينة املنامة 

مبملكة البحرين خالل الفترة 
املذكورة.

ثانيا: تتحمل املنظمة تكاليف 
السفر واإلقامة.

ثالثا: على جميع جهات 
االختصاص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
واستجابة للدعوة املوجهة من 

منظمة اليونسكو حلضور ندوة 
»العوامل املؤدية الى تأثيرات 

التراث الثقافي املغمور باملياه« 
التي ستقام في بروكسل/ بلجيكا 

خالل الفترة 2011/12/14-13.
تقرر

أوال: إيفاد د.محمد الشطي ـ 
نائب املندوب الدائم لوفد الكويت 

الدائم لدى اليونسكو بباريس 
في مهمة رسمية للمشاركة 
في الندوات املذكورة أعاله، 

وذلك خالل الفترة من 12 الى 
2011/12/15 شاملة يومي السفر.

ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 
السفر واإلقامة.

ثالثا: على جميع جهات 
االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

وإحلاقا بالقرار الوزاري رقم 
460 الصادر بتاريخ 2011/11/20 

بشأن حضور املؤمتر العربي 
اخلامس للمعونات واملنح الدولية 

في أبوظبي باإلمارات العربية 
املتحدة خالل الفترة من 4 الى 
2011/12/6 حتت عنوان »إدارة 

املتابعة والتقييم ملشروعات 
وبرامج التعاون اإلمنائي العربي 

والدولي«.
ونظرا لتعديل موعد املؤمتر 

ومكانه ليصبح في دبي خالل 
الفترة من 2/27 الى 2012/2/29 

قرر الوزير:
أوال: اعتبار مهمة سميحة 

الفرهود ـ رئيس قسم املنح 
الدراسية باللجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم 

والثقافة، للمشاركة في املؤمتر 
املذكور أعاله في دبي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، خالل 
الفترة من 2/26 الى 2012/3/1 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: يلغى ما يتعارض مع هذا 

القرار من قرارات سابقة.
ثالثا: على جميع جهات 

االختصاص العلم والعمل 
مبوجبه.

راشد العجيلمنى الفريح دعيج الدعيج

الوكيلة متاضر
 ترأس اجتماع
اعتماد التقارير

 السرية اليوم
ترأس وكيلة وزارة التربية متاضر 

السديراوي في الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم 

اجتماع جلنة شؤون املوظفني 
اخلاصة باعتماد التقارير السرية 

وذلك في قاعات االجتماعات 
الكبرى مبكتب وكيل الوزارة.

هذا وخاطب مدير إدارة املوارد 
البشرية راشد العجيل الوكالء 
املساعدين حلضور االجتماع 

ملناقشة التقارير.

10:00 صباحا. فندق كراون بالزا

تقام ندوة تطبيقية بعد العرض مباشرة

11 - 21 ديسمبر 2011

الدعوة عامة

مسرحية 
»طـقـوس وحشـيـة«
فرقة المسرح الكويتي

الندوة الفكرية
» المسرح الخليجي في ضوء عالم افتراضي«

مهرجان الكويت المسرحي الثاني عشر

Kuwait’s 12th theatrical festival

إخراج: علي احلسينيتأليف: قاسم مطرود 
8:00 م. مسرح الدسمة

محمد احلسيني  - تقنياتعبدالعزيز العبيد - تقنياتفيصل العبيد - سنوغرافيافيصل العميريحنان املهدي


