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أش���اد نائ���ب رئيس مجل���س إدارة 
جمعية صن���دوق إعانة املرضى د.عادل 
التوحيد بالتعاون احلميم بني اجلمعية 
ووزارة الصحة الذي يجسد مبدأ الشراكة 
املجتمعية في صورة س���امية اذ تقوم 
مكاتب اخلدمة االجتماعية باملستشفيات 
بإحالة أوراق املرض���ى الذين يعجزون 
عن تس���ديد مصاريف العالج أو رسوم 
الفحوصات الطبية واألشعات الى اللجنة 
الطبية باجلمعية والتي تقوم بدراس���ة 
احلالة دراسة س���ليمة ومن ثم تسديد 
املستحقات املالية على املريض احملتاج 

الى وزارة الصحة.
وقال د.التوحيد في تصريح صحافي: 
ان الدور اإلنساني الذي تقوم به اجلمعية 
لصالح املرضى الفق���راء داخل الكويت 
لم يع���د يخفى على اجلميع بعد ان بلغ 
اجمالي املساعدات التي قدمتها اجلمعية 

في دعم املستشفيات 
واملرافق الصحية في 
وزارة الصحة منذ عام 
2003 حتى نهاية مايو 
املنصرم من العام احلالي 
تسعة ماليني و569182 

دينارا كويتيا.
ان اإلعانات  وب���نينّ 
املالي���ة الت���ي قدمتها 
اجلمعية خ���الل تلك 
الفترة كانت كالتالي: 
780089 دينارا اعانات 
عن طريق املستشفيات، 
وأربعة ماليني و227161 
دينارا إعانات عن طريق 

شركات توريد أدوية وأجهزة وخدمات 
طبية، ومليونان و224130 دينارا اعانات 
مباشرة للمرضى، فيما دعمت اجلمعية 

املستشفيات مبا قيمته 
89168 دين���ارا، وبلغ 
اجمالي دعم الصندوق 
ملركز الفهد ومستشفى 
الطب الطبيعي مليونا 
و80049 دينارا، إضافة 
ال���ى مبل���غ مليوني 
و68582 دينارا اجمالي 
املصروفات الطبية التي 
دعمت به���ا اجلمعية 
املستشفيات واملرافق 
الصحية ف���ي الوزارة 
عام���ي 2000 وحت���ى 

.2002
وقال: وقد ساهمت 
اجلمعية في جتهي���ز العديد من املراكز 
الصحية واملستشفيات باألجهزة الطبية 
وااللكترونية وكذلك صيانة وجتديد بعض 

املرافق التابعة للوزارة.
ن د.ع���ادل التوحيد تفهم الدور  وثمنّ
احليوي ال���ذي تقوم ب���ه اجلمعية من 
قبل قي���ادات وزارة الصحة، وكذلك من 
قبل احملس���نني وأهل اخلير من الهيئات 
والشركات واملؤسس���ات وحتى األفراد 
الذين يساهمون بفاعلية في كل ما تطرحه 
اجلمعية من مش���اريع تصب في خدمة 
املرضى احملتاجني الذين أقعدهم املرض 

عن طلب الرزق.
وشكر د.التوحيد كل من يساهم في دعم 
هذه املشاريع الطبية والصحية واإلنسانية 
التي تظهر الوجه احلضاري لكويت اخلير 
وتسد حاجة مريض محتاج أثقل كاهله 
البالء بع���د ان اجتمع عليه بالء املرض 
وبالء الفقر، وهن���أ د.التوحيد الكويت 
واألمة اإلس���المية بقدوم شهر رمضان 

الكرمي شهر الرحمة واملواساة.

 مريم بندق
رفع����ت اللجنة التنس����يقية ب����ني وزارة التربية 
وكليتي التربية جامعة الكويت والتربية االساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي التوصيات املتمثلة 
ف����ي نتائج اجتماع اللجنة املنعق����د بتاريخ الثالثاء 
املوافق 2009/7/8 والذي مت خالله مناقشة االحتياجات 
املس����تقبلية لوزارة التربية م����ن الكوادر التعليمية 
في ضوء مخرجات كليات اعداد املعلم وقالت ممثلة 
الوزارة في اللجنة وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم 
العام باالنابة منى اللوغاني ان اللجنة قد توصلت الى 
عدة مقترحات رأينا من اجلدارة عرضها على مجلس 

الوكالء الستكمال مناقشتها:
1 - تقوم كليت����ا التربية بتنظيم واعداد برنامج 
تأهيل ترب����وي »دبلوم تربوي« بالتعاون مع جهات 

االختصاص ب����وزارة التربية للكوادر التعليمية من 
خريجي الكليات غير التربوية، يكون اما خالل الفترة 

املسائية او بواسطة نظام االبتعاث الداخلي.
2 - في ظل حجم الزيادة في معلمات مادة علوم 
االسرة واملس����تهلك داخل امليدان التربوي اقترحت 
اللجنة اعادة توجيه الدارسات في قسم علوم االسرة 
واملستهلك، حسب النظم الداخلية في كلية التربية 
االساسية لدراسة مقررات وتخصصات اخرى تندرج 

ضمن احتياجات وزارة التربية.
وافاد عميد كلية التربي����ة د.عبدالرحمن األحمد 
بناء على طلب اللجنة في االجتماع التنسيقي الثاني 
الذي عقد يوم االربعاء املوافق 2009/7/8 بني الكليتني 
والوزارة ان اعداد الطالبات املقيدات في برنامج رياض 
االطفال للسنوات الدراسية االربع قد بلغت 737 طالبة 

حتى تاريخ 2009/7/8.

»البلدية« توافق على تخصيص موقع إلنشاء 
مرفأ في أبوحليفة لشركة نفط الكويت

ملنع التلوث البحري.
اتخاذ  وال يتسنى للش���ركة 
موقع بدي���ل للموقع املقترح اذ 
انه يعد جزءا رئيس���يا ومكمال 
للمش���روع القائم وهو مشروع 

حتديث مناطق تصدير النفط.
ومن املقرر ان تستخدم الشركة 
ذلك املوقع املقت���رح مدخال من 
الشاطئ الى املرفأ اجلديد ليضم 
عددا من املكاتب االدارية ومواقف 
سيارات فقط اضافة الى واجهة 
على الش���اطئ ميتد طولها على 

مسافة 140 مترا لهذا الغرض.
وسيتم بناء املرفأ اجلديد داخل 
البحر ليبعد عن الشاطئ مسافة 
300 متر تقريبا، وهي مسافة ال 
تؤثر سلبا على اصحاب القسائم 
الواجهة  الس���كنية من حي���ث 

البحرية او املنظر العام.
وأكد مدير ادارة التنظيم في 
بلدية الكويت استعداد شركة نفط 
الكويت لترك مسافة امنية وعازلة 
ال تقل عن 30 مترا بني املشروع 
املزمع والقسائم السكنية املجاورة 
مع االلت���زام بزراعته���ا الظهار 
اهتمام الشركة باجلانب البيئي 
والتخضير مع مراعاة اتخاذ اقصى 

االحترازات االمنية.
وكشف م.النومس عن اجراء 
دراسة تقيس امكانية تخصيص 
موقع بديل للمقهى الشعبي في 
حال كان ذلك ممكنا على ان تتحمل 
الش���ركة تكلفة املوق���ع البديل 

للمقهى في حال تخصيصه.

مع االشتراطات التنظيمية التي 
تتطل���ب وجود منطق���ة عازلة 
ومنطقة أمان بني املرفأ والقسائم 

السكنية.
وأكد م.النومس ان ش���ركة 
نفط الكويت تقدمت بكتاب جديد 
اوضحت فيه انها ستقوم بعمل 
دراس���ة متكاملة وشاملة لآلثار 
البيئية وتقدميها الى الهيئة العامة 
للبيئة للحصول على املوافقات 
الالزمة م���ع االلت���زام بتطبيق 
كافة التوصيات التي س���تصدر 

عن الهيئة.
ان الشركة أعربت  وأضاف 
التزامها بع���دم تضمني  ع���ن 
مش���روع املرفأ أي مس���ببات 
لالزعاج أو أي نوع من مصادر 
التلوث البيئ���ي وانها ملتزمة 
كذلك مبراعاة املعايير احمللية 
والدولية ومنها االتفاقية الدولية 

الكويت � كون���ا: اعلن مدير 
ادارة التنظيم في بلدية الكويت 
م.عبداهلل النومس موافقة االدارة 
على طلب ش���ركة نفط الكويت 
بتخصيص موقع النش���اء مرفأ 
للقوارب الصغي���رة في منطقة 

ابوحليفة.
وقال م.النومس � في تصريح 
للصحافي���ني � ان ش���ركة نفط 
الكويت تقدمت بطلب تخصيص 
موقع النشاء مرفأ بحري خلدمة 
مرافق التصدير اجلديدة مبنطقة 
أبوحليفة مبس���احة تبلغ نحو 

28300 متر مربع.
ولف���ت الى رف���ض املجلس 
البلدي ع���رض الطلب في مايو 
2008 لتعارضه مع االشتراطات 
التنظيمية، ولكون املوقع املقترح 
يضم موقع املقهى الشعبي التابع 
ل���وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل ول���م يكن يتوافر موقع 
بديل مناسب في الشريط الساحلي 

لنقل املقهى الشعبي اليه.
املراد  املوق���ع  واوض���ح ان 
تخصيصه النشاء املرفأ البحري 
مالصق متاما لقس���ائم السكن 
اخلاص في الش���ريط الساحلي 
ما س���يمنع اصحاب القس���ائم 
السكنية من استغالل واجهاتهم 
البحرية، فضال عن تأثرهم املباشر 
بامللوث���ات البيئية الناجمة عن 
وجود املرفأ الى جانب عدم توافر 
احلد االدنى ملنطقة االمان احمليطة 
باملواق���ع النفطية مبا يتعارض 

د.عبدالرحمن األحمد

د.عادل التوحيد

مرمي الوتيد عبدالعزيز الزبن

وليد القطان

د.محمد البصيري

راضي الرشيدي

د.موضي احلمود

متاضر السديراوي

م.عبداهلل النومس

الخزي: 15 فائزًا في المسابقة الكبرى الخامسة لبدء المرافئ الصيفية
بعد اكثر من شهر على اطالقها اعلنت مراقبة االنشطة 
واخلدمات املساندة في ادارة الدراسات االسالمية بوزارة 
االوقاف والشؤون االس���المية عن الفائزين في املسابقة 
الكبرى اخلامس���ة لبدء املراف���ئ الصيفية والتي نظمتها 
ادارة الدراس���ات االسالمية على موقع االدارة على شبكة 
االنترنت حت���ت عنوان: »مرافئ الدراس���ات متيز ونفع 
للذات«، وكانت املس���ابقة انطلقت خ���الل الفترة من 31 
يونيو واس���تمرت حتى 30 يوليو املاضي وشهدت اقباال 

كبيرا للتسجيل بها.
وقام بالس���حب على جوائز املسابقة مراقب االنشطة 
واخلدمات املساندة في ادارة الدراسات االسالمية في وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية فهد محمد اخلزي وعدد من 
رؤساء االقسام وسط حضور كثيف من قبل اجلمهور.

وفي تصريح بهذه املناس���بة قال فهد اخلزي ان ادارة 
الدراس���ات االسالمية اس���تهدفت حتقيق عدة اهداف من 
اطالق املسابقة من اهمها حث دارسينا واوالدنا ذوي الهمم 
العالية على املش���اركة في املسابقات وزيادة حصيلتهم 
العلمية ليعرفوا دارهم العلمية كما يعرفون دارهم املنزلية، 
وزيادة معرفتهم بدارهم احلبيبة دار العلم واالميان في 

بلدهم الكويت.
واسفرت عملية سحب جوائز املسابقة عن فوز سيد 
مهران محمد شعبان باجلائزة االولى وقدرها 250 دينارا 

وفوز دانة يوسف عاصي امليع باجلائزة الثانية وقدرها 
220 دينارا، اما الفائز الثالث فهو عصام سعد زغلول 200 
دينار والرابع نور حامت زهدي سمور 180 دينارا واخلامس 
نداء راضي عبدالرحمن عطياني 160 دينارا والسادس احمد 
عبدالستار عبدالعزيز 140 دينارا والسابع محمد عشري 
عبدالعزيز 120 دينارا والثامن قناوي عبدالشافي صديق 
100 دينار والتاسع احمد شوقي محمد صديق 80 دينارا 
ومن الفائز العاشر وحتى اخلامس عشر 60 دينارا وهم، 
»عليا اسعد خليفة العنزي، اسامة موسى االسود، انوار 
عبدالعزيز الكدموس، عبير مرضي بدر العنزي، عبدالعزيز 

مبارك البدالي، محمد سعيد جاد محمد«.

أحالت للبصيري 7 مشاريع قوانين إلعطائها األولوية في مجلس األمة

الحمود خاطبت الزبن لصرف مكافآت فريق اختبارات »العربية واإلنجليزية« والعلوم والرياضيات
أشارت إلى أن البطء في استكمال إجراءات التوريدات والمخازن أدى إلى معوقات في قطاع التقنيات التربوية

السديراوي تطلب من الوكيل المالي إفادة حول تأخير 
البت في مناقصات استعدادات العام 2009 / 2010

حي���ث تضمن كت���اب ادارة 
التقنيات التربوية سالف االشارة 
ان من اهم املعوق���ات هو بطء 
املتبعة في  استكمال االجراءات 
التوريدات واملخازن واذا  ادارة 
كنا نستنكر صدور ذلك من مدير 
ادارة التقنيات التربوية باالنابة، 
خاصة انه���ا كانت تعمل بادارة 
التوريدات واملخازن وتعلم كم 

العمل بها.
يرجى االيعاز لالدارة املذكورة 
لبيان احلاالت الواقعية التي تدعي 
بطء اجراءاتها وذلك ليتسنى لنا 

الرد.

منها وايضا املبالغ غير املعتمدة 
لبعض املناقصات.

وحول التقرير السابع ملدير 
ادارة التقنيات التربوية باالنابة 
خال���دة الياس���ني، خاطب مدير 
ادارة التوريدات واملخازن وليد 
الوكيل املساعد للقطاع  القطان 
املالي راضي الرشيدي بكتاب جاء 
فيه: باالش���ارة الى كتاب ادارة 
التقنيات التربوية رقم 482 املؤرخ 
في 2009/7/15 الى الوكيل املساعد 
للتنمية والتطوير واملرفق بكتاب 
وكيل وزارة التربية رقم 5220 

املؤرخ في 2009/7/21.

سبب تأخير البت في املناقصات 
املش���ار اليه اعاله حتى تاريخه 
وعما اذا كان���ت هناك معوقات 
من عدمه حتى يتسنى لنا اتخاذ 

الالزم.
وارفقت وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي في اخلطاب املرفوع 
الرشيدي  املالي راضي  للوكيل 
الذي اجنزته  الس���ابع  التقرير 
التربوية  التقنيات  ادارة  مديرة 
باالنال���ة خالدة الياس���ني حول 
االستعداد للعام الدراسي 2009 
� 2010 والذي يوضح املناقصات 
املطلوبة واملبالغ املعتمدة لكل 

مريم بندق
خاطبت وكيلة وزارة التربية 
الس���ديراوي وكي���ل  متاض���ر 
القطاع املالي راضي الرش���يدي 
حول استعدادات استقبال العام 

الدراسي اجلديد 2009 � 2010.
وقالت الوكيلة الس���ديراوي 
في خطابها للرشيدي: باالشارة 
الى القرار الوزاري رقم 2008/410 
الصادر في 2008/10/6 واخلاص 
بتشكيل جلنة التخطيط واملتابعة 
للعامني الدراسيني 2010/2009 � 
2011/2010 وما تضمنه من بنود 
املالية،  الش���ؤون  تخص قطاع 
وحيث انه من خالل متابعة اعمال 
اللجن���ة ملا مت اجنازه في جميع 
قطاعات الوزارة، تبني لنا ان هناك 
بعض املعوقات التي تواجه قطاع 
التقنيات التربوية ومنها البطء 
املتبعة  في استكمال االجراءات 
في ادارة التوريدات واملخازن وان 
هناك بع���ض االجهزة املطلوبة 
مت ارسال توصية بالترسية الى 
جلنة املناقصات والبعض اآلخر 
مت ارسال كتاب للجنة املناقصات 
للموافقة على الطرح وعمل العقود 

الالزمة.
واضافت: مطلوب افادتنا عن 

مريم بندق
أحاطت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وزير املواصالت 
ووزير  الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري بأن وزارة التربية قامت بحصر 
مش���اريع القوانني التي له���ا عالقة عمل 
مباشرة او غير مباش���رة ويسرنا إبداء 
الرأي بشأنها بالسرعة املمكنة، وذلك بعد 
االط���الع على مضمون م���ا حتتويه تلك 

املشروعات بالقوانني.
راجني العلم واإليعاز ملن يلزم بإرسال 

مشاريع القوانني التالية:
1 � مش���روع قان���ون بتعدي���ل بعض 
أحكام القانون رقم 79 لس���نة 1955 في 
الرسوم والتكاليف مقابل االنتفاع  شأن 
باملرافق واخلدمات العامة، 2 � مش���روع 
قان���ون بتعديل بعض أح���كام القانون 
رقم 2 لس���نة 1983 في شأن األحداث، 3 � 
مشروع قانون بشأن املناقصات العامة، 
4 � مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية 
املع���اق���ني، 5 � مش���روع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 11 لس���نة 1965 
في ش���أن التعليم اإللزامي، 6 � مشروع 
قانون بالسماح لغير الكويتيني االلتحاق 
بالدراسة في مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية، 7 � مشروع قانون في شأن العلم 

الوطني الكويتي.
وكان البصيري قد خاطب احلمود مشيرا 
الى انه في س���بيل التعاون والتنس���يق 
معكم بشأن حتديد أولويات احلكومة من 
مشروعات القوانني الصادر بها قرار مجلس 

الوزراء رقم 478/ رابعا في اجتماعه رقم 
33 � 2009/2 املنعقد بتاريخ 2009/6/22 
بشأن تكليف الوزراء بإبداء مالحظاتهم 
حول مشروعات القوانني املرفقة كل حسب 

اختصاصه.
نأمل سرعة موافاتنا بأولويات وزارتكم 
العاجلة من هذه املش���روعات للتنسيق 
بشأنها مع مجلس األمة وإجنازها خالل 

دور االنعقاد املقبل.
وطالبت احلمود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن بصرف مكافآت 
فريق عمل تطبيق االختبارات التحصيلية 
التابعة ملكتب التربية العربي لدول اخلليج 
للمواد »اللغة العربية واللغة االجنليزية 
والعلوم والرياضيات« لطلبة الصف الثاني 
عش���ر للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 
2009/2008، طبقا ملا أجنزه فريق العمل 
للمهام املنوطة به على أكمل وجه خالل 
مدة عمله، فيرج���ى املوافقة على صرف 
مكافآت مالية ألعضاء فريق العمل املكون 
من 102 موظف، كما يلي: 400 دينار للرئيس 
واملنسق العام، 300 دينار لعدد 4 أعضاء، 
150 دينارا لع���دد 96 عضوا، وفيما يلي 

أسماء املشمولني بالصرف:
مرمي الوتيد، ابتسام احلاي، وليد خالد 
ابراهيم، ليلى خريبط، نايف الش���مري، 
عادل شعبان، عادل النجار، نوال كركوه، 
عبدالهادي احلسيني، منى النجدي، عصام 
الهادي احلملي، مرمي عبداهلل، مصطفى 
مصطفى، احمد مس���عد، نبوي بيومي، 
امل داود، نبيل اجلعفري، حس���ام الدين 
اجلندي، امينة الشمري، هناء خليل، ميزر 

حبيب، فتوح الش���مالي، دالل املسعود، 
عاصي العاشور، اسامة العجوز، حافظ 
البحراني، منى االنصاري، نورة اجلبري، 
علي الششتاوي، ليلى الرشيدي، صباح 
الظفيري، هيام محمد، محمد الشنواني، 
جنالء عباس، عبدالعظيم ابراهيم، فاطمة 
العدوي، ابواليزيد مصطفى، فوزية الزامل، 
نوير املطيري، الس���عيد البمبمي، جهاد 
علي، فريدة احمد، نورة العنزي، محمد 
علي، احمد ابوطالب، فراج باش���ا، ليلى 
ناطق، زياد دوامي، ش�����فاء الشرنوبي، 
حس���ني عثم���ان، مصطف���ى احلمراوي، 
محمد فتح الباب، س���يد احم���د، محمد 
حبال، محمود حمودة، محمد كربوشي، 
صبحي عبداجلليل، محمد سماحة، حسن 
عبدالرحيم، اش���رف عل���ي، عبدالرحيم 
محمود، رشدي عمر، احمد محمد، اشرف 
خالد، ماجدي حسن، محمد عبدالس�الم، 
نس���يمة الراشد، سمير حسانني، شاكر 
عثمان، عبدالرحمن عبدالرحمن، س���يد 
عبدالرحمن، مجدي حسب النبي، موالي 
عدناني، محمد الرشود، ممدوح محمد، ليلى 
العباد، جرمني جندية، رضا شيحة، حصة 
العلي، اعتدال البحر، رضية القطان، منى 
ابراهيم، جنوى وسيم، رمضان دشتي، 
ماجدة ح���الوة، رضية النصر، مصطفى 
محمود، رأفت الهنداوي، اميان املنصور، 
احمد حسنني، السعيد ابراهيم، دعد صباغ، 
شيخة احلجرف، منصور اخلولي، حسني 
الشامي، عبداملعني الدالي، يحيى عقل، علية 
البيرمي، جميلة منصوري، فاطمة قاسم، 

عادل ابونعمة، محمد العشماوي.

»تنسيقية« الجامعة والوزارة ترفع توصياتها لمجلس الوكالء

 عميد كلية التربية: 737 طالبة ببرنامج رياض األطفال

التوحيد: 9.56 ماليين دينار دعم »إعانة المرضى« للمستشفيات

القطان يستنكر على خالدة الياسين التطرق إلى التوريدات والمخازن

التقرير السابع
المالحظاتالمبلغ المربوطالمبلغ التقديري المطلوباالجهزة المطلوبةالممارسةم

اجهزة صوتية لقسم م.م/2009/32 � 12010
ارسال توصية بالترسية 60.00060.000التركيبات

الى جلنة املناقصات

م.م/2009/34 � 22010

اجهزة اثاث تقنيات، 
طاولة اوڤرهيد وحامل 

تلفزيون وڤيديو 
وسبورة مغناطيسية 
مدارس جديدة + عاملة

ارسال توصية بالترسية 148.27530.000
الى جلنة املناقصات

اجهزة ڤيديو وتلفزيون، م.م/2009/14 � 32010
45.00045.000مدارس جديدة + عاملة

ارسال كتاب الى جلنة 
املناقصات للموافقة على 

الطرح 2009/6/28

م.م/2009/31 � 42010
شفافيات ومافات حلفظ 

الشفافيات � قسم 
التصميم

عمل عقود45.00035.000

ادوات كهربائية حلاجة م.م/2009/17 � 52010
عمل عقود49834983املتحف العلمي

اجهزة التقنيات م.م/2009/27 � 62010
ارسلت اللجنة للطرح172.644100.000مدارس جديدة وعاملة

اجهزة التقنيات م.م/2009/28 � 72010
اقفال 75.22070.0002009/7/26مدارس جديدة وعاملة

قطع غيار وخامات لقسم م.م/2009/38 � 82010
ارسلت التوصية بالترسية 1168011680التركيبات

الى جلنة املناقصات

ملحوظة:  1 ـ مراقبة التلفزيون التعليمي: حيث مت طلب مبلغ 264.350.000 في مقايسة 2009 ـ 2010 ولم تعتمد جميع املبالغ.
ــن اهم املعوقات التي تواجه االدارة البطء في  ــة 2009ـ  2010 ولم تعتمد جميع املبالغ. وم ــف العلمي: مبلغ 20.086.800 في مقايس ــة املتح 2ـ  مراقب

استكمال االجراءات املتبعة في ادارة التوريدات واملخازن.


