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كلنا ســمعنا خطبة مســجد أو لقاء 
تلفزيوني أو إذاعي أو لقاء بجريدة يذكر 

فيه (الصاحب باجلنب)!
فمن هو الصاحب باجلنب؟

وما قصته في الشريعة اإلسالمية؟
تعالوا معي في جولة سريعة نطوف من 
خاللها فــي أعاجيب ما يوصي به القرآن 
تابعيه بقولــه تعالى: (والصاحب  الكرمي 

باجلنب)!
قال تعالى: (واعبدوا اهللا وال تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
واليتامى واملســاكني، واجلار ذي القربى 
واجلار اجلنــب والصاحب باجلنب وابن 
السبيل وما ملكت أميانكم إن اهللا ال يحب 

من كان مختاال فخورا) النساء ٣٦.
القرآن الكرمي يوصي باإلحســان إلى 
كل من لهــم عالقة بنا، واآلية واضحة ال 
حتتاج لتفسير، تبدأ بالوالدين وبذي القربى 
واليتامى واملســاكني واجلار ذي القربى، 
واجلار اجلنب، والصاحب باجلنب، وابن 

السبيل، وما ملكت أميانكم.
عزيزي القارئ في كل مكان تعال معي 
نتعرف على واحد من هؤالء الذين ذكرتهم 

(الصاحب باجلنب) فمن هو؟
هو زميل دراسة ورمبا رفيق عمل أو 
مهنة، رفيق الســفر، أو جلست معه على 
مقعد دراسة أو محاضرة أو دورة أو في 
مسجد (اعتكافا) أو أثناء الصلوات من الرواد 
أو التقيت به في طرقات ودهاليز احلياة!

كل هؤالء الذين ذكرتهم جتمعهم صفة 
واحــدة (الصاحب باجلنب) مهما صغرت 

الفترة التي التقينا فيها معهم!
لهذا نوصيك قارئنا الكرمي بالصاحب 

باجلنب، ألنه أهل إلحسانك.
الصاحب باجلنب، رفيق درب وهو أمر 
شامل لكل (صاحب) واإلحسان إليهم أمر 
مطلوب لقول املصطفى ژ وهو يوصينا 

(وخالق الناس بخلق حسن).

٭ ومضة: يســألني صديق عزيز بوسالم 
(فهد احلمــدان) وكيف أبر هذا الصاحب 

باجلنب يا بومهند وأقوم بواجبه!
قلت له: ما تقوم به أنت في احلياة هو 
(املراد) فإنزال الناس منازلهم واحترامهم 
بحكم املصاحبة وحفظ أسرارهم والقيام 
بحاجاتهم وقبول أعذارهم وستر عوراتهم 
وترك املعاتبة الزائدة وعدم تتبع الهفوات 
والقيام بالنصــح وغير ذلك من احلقوق 

جتاه هذه الصحبة الصاحلة.

٭ آخر الكالم: الصاحب باجلنب تلتقيه في 
دروب احلياة ودهاليزها فال تضيعه وانصفه 
وبره وقربه منك بجميل األفعال واألقوال!

٭ زبدة احلچي: فئات كثيرة تعرض لها القرآن 
وأوجب مراعاتها بدءا من (الوالدين - ذوي 
القربى - اليتامى - املســاكني - اجلار ذي 
القربى - اجلار اجلنب - الصاحب باجلنب 

- وابن السبيل - وما ملكت أميانكم).
املطلوب منك «للصاحب باجلنب»  إن 
أمر سهل جدا في ميزان األخالق، ويبقى 
التطبيق الواقعي في احلياة فاحرص على: 
اإلحسان اليهم بالقول والفعل، واجلميل 
ســتره وحفظ سره، ومشــاركة أفراحه 
وأحزانه، وتلبية دعوته، وزيارته بني فترة 
وأخرى وعيادته عندما ميرض، ومساعدته 
بكل أنواع املساعدة املتاحة لك، وإحسان 
الظن فيه والتواصــل معه من خالل كل 

وسائل االتصال والزيارة.
عزيزي القارئ الكرمي: أسعد كل صاحب 
باجلنب مّر بحياتك وجمعتك به املصادفة أو 
املناسبة في هذه الدنيا الفانية، واحرص على 
أن تزرع في حياتك لتحصد في آخرتك.. 
تذكروا الصاحب باجلنب «توصية قرآنية» 
وفي الزمن الكوروني يحتاج منا اهتماما 

أكثر!
في أمان اهللا.. 

ومضات

«الصاحب باجلنب».. 
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«اجلري القابضة» تنشئ أول مدرسة باملالديف

ادارة  قام رئيس مجلــس 
القابضة  مجموعة اجلري 
بتوقيــع العقــد مع ممثلة 
احلكومة املالديفية وزيرة 
التربية والتعليم د. عائشة 
علي. وجاء اختيار مجموعة 
اجلــري القابضة إلنشــاء 
التعليمــي  هــذا الصــرح 
الذي سيكون اكبر مدرسة 
عاملية في العاصمة (ماليه) 
نتيجة خلبرة املجموعة في 
إدارة املدارس العاملية داخل 
الكويــت وخارجهــا، ومن 
حيث املبدأ مت االتفاق على 
أن تشــمل املدرسة أحدث 
التقنيات التعليمية وأفضل 

املناهج املعتمدة عامليا.
مــن جانبــه، صــرح 
بــأن مجموعــة  اجلــري 
اجلــري القابضة ســتقدم 
أفضــل اخلدمات التربوية 
مــن خالل مدرســة أجيال 
العاملية وستعمل على أن 
تكون املدرســة من أفضل 

املدارس في املالديف.
وأعلنت د.عائشــة أن 
هذه االتفاقيــة تعتبر من 
اإلجنــازات الكبيــرة ألنها 

تخدم أبناء املالديف.

والتــي تعتبر أول اســتثمار 
خليجي عربي في مجال التعليم 
في جمهورية املالديف، حيث 

أعلنـــت مجموعــة اجلري 
القابضة عن إنشاء أول مدرسة 
عاملية في جمهورية املالديف 

د.عائشة علي وطالل اجلري واحلضور في لقطة تذكارية بعد توقيع االتفاقية

«التربية» ُتعلن عن آلية عودة الطلبة ملقاعد الدراسة
الديني ومراكز تعليم الكبار واملدارس 
األهلية في التعليم اخلاص، ومدارس 
التربية اخلاصــة التي تطبق منهج 

التعليم العام.
خامسا: يتولى وكيــل وزارة التربية 
إصدار كل القرارات الالزمة لتعديل 
أي أحكام، أو إصدار نشرات يتطلبها 

تطبيق القرار.
سادسا: يعمل بهذا القرار من بداية العام 
الدراسي  ٢٠٢٢/٢٠٢١حتى إشعار آخر.

سابعا: على جميع جهات االختصاص 
تنفيذ هذا القرار والعمل مبوجبه.

نتيجة فحص PCR سلبية كل أسبوع 
لغيــر احلاصلني علــى التطعيم لكل 
من: العاملني في املدرســة، واملتعلمني 
لسن ١٢ سنة وما فوق، وكذلك للزوار 
وأوليــاء األمور: إبــراز نتيجة فحص 
PCR سلبية ال تتجاوز مدتها ٧٢ ساعة 

لغير احلاصلني على التطعيم.
ثالثا: يطبق ما ورد في وثائق املراحل 
التعليمية املختلفة وتعديالته بشأن 

«التقييم/ الغياب».
رابعــا: يطبق ما ورد في هــذا القرار 
على مدارس التعليم العام والتعليم 

احلصة ٦٠ دقيقة.
ويتم تقسيم املتعلمني في املدارس 
جلميع املراحل التعليمية إلى مجموعتني 
بواقــع ٥ أيــام فــي األســبوعني لكل 
مجموعة، ويكون في األســبوع األول 
الدوام ٣ أيام للمجموعة األولى ويومان 

للمجموعة الثانية.
أما األســبوع الثاني فيكون الدوام 
فيه ٣ أيام للمجموعة الثانية ويومان 

للمجموعة األولى.
ثانيا: يسمح بدخول املدرسة بعد التحقق 
مــن االشــتراطات الصحية وتســليم 

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن آلية العمل 
بعودة الطلبة ملقاعد الدراسة وفق خطة 
موضوعة وضوابط محددة، وفقا للتالي:

أوال: احلصص الدراسية
فــي مرحلة ريــاض األطفال يوزع 
التوجيه الفني الزمــن على اخلبرات 
واألنشــطة، أمــا املرحلــة االبتدائيــة 
فســتكون ٥ حصص دراســية وزمن 
احلصة ٦٠ دقيقة، واملرحلتان املتوسطة 
والثانوية ٦ حصص دراســية وزمن 

٥ حصص لالبتدائي و٦ للمتوسط والثانوي.. زمن احلصة ٦٠ دقيقة

«األنباء» تنشر نظام عمل املدارس اخلاصة للعام اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

التربية  اعتمــدت وزارة 
نظــام العمــل فــي املدارس 
أنظمتهــا  بــكل  اخلاصــة 
التعليميــة للعام الدراســي 

اجلديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وقــال الوكيــل املســاعد 
للتعليم اخلــاص والنوعي 
احلويلــة  د.عبداحملســن 
فــي تعميم اصــدره وتلقت 
منــه:  نســخة  «األنبــاء» 
«عمــال بدليــل اإلجــراءات 
والتدابير االحترازية للهيئة 
التدريسية واإلدارية والطالب 
واإلرشادات العامة الوقائية، 
وتأسيســا على خطة العام 
الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ املعتمدة 
من مجلس الوزراء بجلسته 
املنعقدة بتاريخ ١١ أغسطس 
املاضي وحتقيقا للمصلحة 

العامة، يعمم التالي:
أوال: يبدأ العام الدراسي ٢٠٢١-
٢٠٢٢ في املــدارس اخلاصة 
بكافــة أنظمتهــا التعليمية 
للطــالب   - - حضوريــا 
اعتبــارا من ٣ أكتوبر املقبل 
ويجوز للمــدارس اخلاصة 
ذات املنهج األجنبي مباشرة 
املدرســي للطــالب  الــدوام 
الدراســي  حضوريــا للعام 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ اعتبــارا مــن 
٢٦ اجلــاري، ويســري على 
املــدارس اخلاصــة العربية 
(األهلية والنموذجية) نظام 
عمل مــدارس التعليم العام 

احلكومية.
ثانيا: تلتزم املدارس اخلاصة 
بكافــة أنظمتهــا التعليمية 
باإلجراءات التنظيمية احملددة 
بالبنــد (ثانيــا) مــن خطة 
الوزارة املعتمدة من مجلس 
الوزراء بجلسته املنعقدة في 
١١ أغســطس لعودة الطالب 
للمدارس في العام الدراسي 
٢٠٢١ -٢٠٢٢ وعلــى وجــه 

اخلصوص ما يلي:
١- االلتزام بكل االشتراطات 
الصحية والتدابير االحترازية 
الدليل اإلرشــادي  بحســب 
الشــأن  الصــادر فــي هــذا 

التربية  بــوزارة  املختصــة 
باإلشــراف علــى تطبيــق 
والتدابيــر  اإلجــراءات 
االحترازية الصحية للعودة 
ملقاعد الدراســة في مدارس 
التعليم اخلاص، وال يسمح 
للمدارس التي لم تســتوف 
املقــررة  التأهيــل  شــروط 
الدليل اإلرشــادي  بحســب 
مبباشــرة الدوام املدرســي، 
ويطبق في شأنها اإلجراءات 
واجلزاءات املقررة، ويسري 
على أعضاء اللجان ما يسري 
على الزائرين من اشتراطات.

خامسا: يسمح للفرق واللجان 
بــوزارة الصحة  املختصــة 
بزيــارة املــدارس اخلاصــة 
والتحقق من تنفيذ اإلجراءات 
والتدابيــر االحترازيــة في 
كل مرافــق املبني املدرســي 
وملحقاتــه مبا ال يؤثر على 
حسن سير العملية التعليمية 

أثناء اليوم الدراسي.
سادسا: تعد كل مدرسة قوائم 
الطــالب بحســب الفصــول 
الدراسية ومجموعاتهم على 
النحــو التالي: املدارس ذات 
الكثافة املنخفضة مبا ال يزيد 
على ٢٠ طالبا بالصف: يسمح 
املدرســي  الدوام  مبباشــرة 
حضوريــا جلميع طالبها - 
يوميا، أما املدارس ذات الكثافة 
املرتفعة مبــا يزيد على ٢٠ 
طالبا فيقسم الفصل الدراسي 
إلى مجموعتني متكافئتني من 
حيث العدد حسب التسلسل 
الهجائــي لألســماء، وينظم 
دوام املجموعتني بحيث يكون 

التباعد  اخلصوص حتقيق 
اجلســدي بني الطــالب، وال 
يسمح بتداول األدوات واملواد 
املستخدمة في املواد العملية 
بني الطالب، ويكون لكل طالب 
املواد واألدوات اخلاصة به.

تاســعا: يلغى لقاء الصباح 
واملقصف املدرسي.

عاشرا: تلتزم املدارس اخلاصة 
التعليمية،  بكافة أنظمتهــا 
في غضون أسبوع، اعتبارا 
من تاريــخ التعميم بتقدمي 
خطة الدراسة ونظام العمل 
بها للجهة املختصة باإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص للعام 
الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ متضمنة 
على وجه اخلصوص ما يلي:

١- التقومي الدراسي للمدارس 
اخلاصة األجنبيــة وتاريخ 
بداية ونهاية العام الدراسي 
واإلجــازات، العطالت، فيما 
املــدارس اخلاصــة  تلتــزم 
العربية بالتقومي الدراســي 
العــام  التعليــم  املــدارس 

احلكومية.
٢- نظــام عمــل املدرســة 
مــن حيــث مباشــرة الدوام 
املدرســي حضوريــا بصفة 
كليــة للمدارس ذات الكثافة 
الطالبية املنخفضة أو بصفة 
جزئية للمدارس ذات الكثافة 
املرتفعة مبراعاة  الطالبيــة 
التقسيم املشار إليه في البند 

(ثانيا) من خطة الوزارة.
حادي عشر: يســمح للطالب 
من ذوي احلــاالت الصحية 
اخلاصة بتلقي التعليم عن 
بعد شريطة تقدمي تقرير طبي 
معتمد من جهات االختصاص 
بوزارة الصحــة يفيد تعذر 
مباشرتهم التعليم حضوريا 
باملدارس، ويستمر ذلك حتى 
تقدميهــم تقرير ثان معتمد 
من وزارة الصحة يفيد بأن 
حالتهــم الصحيــة تســمح 
مبباشرة التعليم حضوريا 

باملدارس.
ثاني عشر: يعمل بهذا التعميم 
اعتبارا مــن تاريخه، وعلى 
جميع املدارس اخلاصة العلم 

والعمل بأحكامه.

اليوم األول من األسبوع األول 
للمجموعــة األولــى واليوم 
الثاني للمجموعــة الثانية، 
الــدوام في  وإعــادة توزيع 
األسبوع الثاني، بحسب ما 
نظمه البند (ثانيا) من خطة 

الوزارة.
انه  وأوضــح د.احلويلة 
وفي جميع األحــوال تلتزم 
املــدارس اخلاصــة مبراعاة 
كل االشــتراطات الصحيــة 

والتدابير االحترازية.
سابعا: يسمح للمدارس اخلاصة 
األجنبية ذات الكثافة الطالبية 
املرتفعــة بحســب التنظيم 
الــوارد في البند (سادســا) 
التي يطبق في شأنها نظام 
توزيع طالبهــا املجموعتني 
باستخدام املنصات التعليمية 
اإللكترونية لأليــام التي ال 
يحضر فيها الطالب للمدرسة 
وذلك بتقدمي خدمة التعليم عن 
بعد (غير املتزامن) لطالبها 
باستخدام املصادر التعليمية 
التي تساهم في التعلم الذاتي 
للطالب كاحلصص املصورة 
والواجبــات  والتدريبــات 
والبحــوث وخالفهم وعلى 
أن يتــم ذلــك وفــق أحــكام 
الفصل األول من القرار رقم 
٢٣٥٥٥-٢٠٢٠ الصادر بشأن 
التعليم عن بعد ونظام العمل 
في املدارس اخلاصة األجنبية 
الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١  للعام 
ومبا ال يتعــارض مع خطة 
الــوزارة العامة، وفي ضوء 
اشــتراطات هيئات االعتماد 

األكادميي.
ثامنا: يسمح للمدارس اخلاصة 
األجنبيــة بتدريــس املــواد 
العملية (البدنية، املوسيقية، 
الفنية) واحلصص العملية 
للمــواد األخــرى مــن خالل 
الفصل الدراسي، مع االلتزام 
بالتالــي: يتــم تدريس هذه 
املواد داخل الفصل الدراسي 
وال يســمح بأدائها خارجه، 
ويراعــى االلتــزام بتحقيق 
االشتراطات الصحية داخل 
أثنــاء  الدراســي  الفصــل 
احلصة الدراسية وعلى وجه 

ً بعد اعتماده من وكيل التعليم اخلاص والنوعي.. وال يزيد عدد الطالب في الفصل على ٢٠ طالبا

عبداحملسن احلويلة

والقرارات والنشرات الالحقة 
له.

٢- أال يزيــد عــدد الطــالب 
بالفصــل علــى ٢٠ طالبــا، 
وتلتزم املدارس اخلاصة ذات 
الكثافة الطالبية التي تتجاوز 
هذا احلــد بتقســيم الفصل 
الدراســي إلــى مجموعتــني 
متكافئتني فــي عدد الطالب 
وبــذات التنظيــم الوارد في 

اخلطة املعتمدة.
٣- االشــتراطات احملــددة 
املبنــي املدرســي  لدخــول 
والطــالب  بهــا  للعاملــني 
والزائريــن وأوليــاء األمور 

على النحو التالي:
بالنســبة للطــالب مــن 
عمــر (١٢ ســنة ومــا فوق) 
والعاملني باملدرسة وأولياء 
األمور والزائرين احملصنني 
ضد ڤيروس كورونا: يسمح 
بدخولهم للمدرسة شريطة 

تقدمي ما يفيد ذلك.
وأضــاف د.احلويلة في 
تعميمه: «بالنسبة للعاملني 
والطالب من عمر (١٢ســنة 
وما فوق) غير احملصنني ضد 
ڤيروس «كورونا»: يشترط 
 (PCR) تقدمي نتيجة فحص
«سلبي» كل أسبوع، مشيرا 
الى انه بالنسبة ألولياء األمور 
والزائرين غير احملصنني ضد 
ڤيروس «كورونا»: يشترط 
 (PCR) تقدمي نتيجة فحص
«ســلبي» مدته أقــل من ٧٢ 

ساعة.
ثالثا: تلتزم املدارس اخلاصة 
التعليميــة  بــكل أنظمتهــا 
باستمرار تفعيل مهام فريق 
العمــل املكلف بكل مدرســة 
بتنفيذ اإلجراءات والتدابير 
االحترازية واحملددة مهامه 
مبوجب الفقــرة (ثالثا) من 
النشرة العامة رقم (١٦٨٠٢٦) 
الصــادرة بتاريخ ١٧ مارس 
٢٠٢١ واستمرار تفعيل مهام 
فريــق التدخل الســريع في 
مواقف األزمــات واحلوادث 

في كل مدرسة.
رابعا: تخضع املدارس اخلاصة 
بكل أنظمتها لتقييم اللجان 

اجلـاري  ٢٦ حضوريـًا  للطـالب  املدرسـي  الـدوام  مباشـرة  األجنبـي  املنهـج  ذات  اخلاصـة  للمـدارس  يجـوز 
يسـري على املـدارس اخلاصـة العربيـة (األهليـة والنموذجيـة) نظـام عمل مـدارس التعليـم العـام احلكومية

٥٠ دينارًا زيادة شهريًا ملوظفي «التربية» بأثر رجعي

مرمي بندق

كشفت مصادر تربوية في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء»، 
عن ان مجلس اخلدمة املدنية 
اعتمد فــي جلســته الثالثاء 
املاضــي أحقيــة املوظفــني 
الكويتيني املشــمولني بقرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١٦ لسنة ٢٠١٩ للزيادة الشهرية 
البالغــة ٥٠ دينــارا املقــررة 
مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقــم ٦٩٨ /٢٠٠٥ اعتبارا من 
تاريــخ العمل بالقرار رقم ١٦ 

لسنة ٢٠١٩.
القرار املوظفني  ويشــمل 
الكويتيني في مدارس وزارة 
التربية من شاغلي الوظائف 
االجتماعية واألنشطة التربوية 
واملكتبات وتصنيف الوظائف 
املتدرجة فنيا  التخصصيــة 
وبعــض وظائــف األنشــطة 
والتقنيات التربوية املساندة 
غير املدرجــة فنيــا للزيادة 
الشهرية ٥٠ دينارا ممن تقرر 
لهــم مزايا ماليــة لوظائفهم 
خــالل الفتــرة مــن ١ يوليو 
٢٠٠٠ حتــى ١ يوليــو ٢٠٠٥، 

التخصص أو ملستوى الوظيفة 
أو جلهة معينة أو لشــريحة 
في جهة معينة، وكذلك املكافأة 
أو الزيادة التي تصرف بصفة 
شخصية، وذلك ما لم يرد نص 

يقضي بغير ذلك».
وزادت قائلة: قبل صدور 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٦ لسنة ٢٠١٩ كان املشمولون 
بهــذا القرار يتقاضون املزايا 
املالية املقــررة مبوجب قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١٥ لســنة ٢٠١٠ بشأن بدالت 
ومكافآت املوظفني الكويتيني 
العاملني في املجاالت املرتبطة 

تضمن عدم اســتحقاق هذه 
الزيــادة ملن تقــرر لهم مزايا 
مالية لوظائفهم خالل الفترة 
من ١ يوليو ٢٠٠٠ حتى ١ يوليو 
٢٠٠٥، وبناء على صدور قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٦ 
لسنة ٢٠١٩ ووقف استحقاق 
املشــمولني به للمزايا املالية 
القرار رقم  املقررة مبوجــب 
١٥ لســنة ٢٠١٠، فقــد أصبح 
املشــمولون بالقــرار رقم ١٦ 
لسنة ٢٠١٩ مستحقني للزيادة 
الشهرية املقررة مبوجب قرار 
مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٥/٦٩٨، 
وعليه اعتمد مجلس اخلدمة 
املدنية زيادة ٥٠ دينارا شهريا 
الكويتيــني فــي  للموظفــني 
مــدارس وزارة التربية بأثر 
رجعي اعتبارا من تاريخ العمل 

بالقرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.
هــذا، وكان املجلــس قــد 
اعتمــد فــي أبريــل املاضــي 
كادرا تشــجيعا للعاملني في 
توجيــه اخلدمــات التربوية 
والنفســية  واالجتماعيــة 
واألنشطة والتقنيات ووظائف 
تسجيل شؤون الطلبة أسوة 

بزمالئهم في املدارس.

التعليــم واخلدمات  مبهنــة 
التربوية باجلهات احلكومية 
الشــاغلني الوظائف في تلك 

املجاالت.
وتابعــت املصــادر، انه 
بصدور قرار مجلس مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١٦ لسنة 
٢٠١٩ واستنادا للمادة ٨ منه، 
فــإن املخاطبــني بأحكامــه 
أصبحوا ال يتقاضون املزايا 
املالية املقررة مبوجب قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن بدالت 
ومكافآت املوظفون الكويتيني 
املجــاالت  فــي  العاملــني 
التعليم  املرتبطــة مبهنــة 
واخلدمــات التربويــة فــي 
التربوية باجلهات  اجلهات 
احلكومية الشاغلني الوظائف 

في تلك املجاالت.
ان  وحيــث  وأضافــت: 
املشــمولني بقــرار مجلــس 
اخلدمة املدنية رقم ١٥ لسنة 
٢٠١٠ ال يســتحقون الزيــادة 
الشــهرية ٥٠ دينــارا املقررة 
مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقم ٢٠٠٥/٨٩٦ وفقا لشروط 
استحقاقها عند إقرارها والتي 

الذين تقرر لهم مزايا مالية لوظائفهم من ١ يوليو ٢٠٠٠ حتى ١ يوليو ٢٠٠٥ مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٨ /٢٠٠٥

مبنى وزارة التربية

مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقم ٢٠٠٥/٦٩٨ وذلك اعتبارا 
من تاريخ العمل بالقرار رقم 

١٦ لسنة ٢٠١٩.
وأوضحت املصادر ان قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١٦ لسنة ٢٠١٩ كان قد تضمن 
في املادة ٨ منه أنه «ال يجوز 
اجلمع بني املكافأة التشجيعية 
ومكافأة املســتوى الوظيفي 
املاليــة املنصوص  واملكافأة 
عليها بهــذا القرار من ناحية 
البــدالت واملكافــآت  وبــني 
والعــالوات األخــرى املقررة 
لنــوع العمــل أو طبيعته أو 

«اخلدمة املدنية» اعتمدها وحتسـب مـن تاريخ العمل بالقرار رقم ١٦ لسـنة ٢٠١٩ للعاملني الكويتيني في ٦ تخصصات
تشـمل شـاغلي الوظائف االجتماعية واألنشـطة التربويـة واملكتبات وتصنيـف الوظائف التخصصيـة املتدرجة فنيًا 

الرئيسة اجلديدة لبعثة «شؤون الالجئني» 
تشيد بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

وعبرت عن سعادتها لزيارة مبنى الكلية في 
منطقــة الدوحة وإعجابهــا مبباني اجلامعة 
وإمكانياتها، علما أنها أول زيارة لها ملؤسسة 
تعليميــة في الكويــت. واتفق الطرفان على 
العمل معا على تنظيم العديد من الفعاليات 
التوعويــة والثقافية لزيــادة وعي واهتمام 

طلبة الكلية في شؤون الالجئني.

استـقـبــــل رئـيــــس 
الكويــت للعلــوم  كليــة 
والتكنولوجيا البروفيسور 
خالــد البقاعني الرئيســة 
اجلديــدة لبعثة مفوضية 
لشــؤون  املتحــدة  األمم 
الالجئني في الكويت نسرين 
ربيعان برفقة املدير املنتهية 

مهمته د.سامر حدادين.
البقـاعـيـــن  ورحـــب 
بالسيدة نســرين متمنيا 
لهــا التوفيق فــي مهمتها 
في الكويت والتي تعد من 

أكثر الدول عطاء ودعما جلهود املفوضية في 
إغاثة آالف الالجئني في جميع أنحاء العالم، 
كما وجه الشــكر إلى د.حدادين على جهوده 
في فتــرة خدمته في الكويت على الرغم من 
تزامنها مع وباء كورونا الذي أبطأ الكثير من 
الفعاليات والنشاطات. واستمعت ربيعان إلى 
موجز عن تاريخ الكلية وبرامجها وجتهيزاتها، 

نسرين ربيعان البروفيسور خالد البقاعني


