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الحمود: 500 دينار الحد األعلى لمكافآت مراكز رعاية المتعلمين
مريم بندق

طلبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
من رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن استمرار العمل 

مبراكز رعاية املتعلمني.
وأك���دت احلم���ود ان هدف 
الوزارة رفع مستوى الطالب 
التعليم���ي وتخفي���ف األعباء 
املالية عن أولياء األمور واحلد 
الدروس  انتش���ار ظاهرة  من 
واس���تجابة  اخلصوصي���ة 
التربوية  اللج���ان  لتوصيات 

لالرتقاء مبخرجات التعليم.
ع���رض  الوزي���رة  ورأت 
املوضوع على مجلس اخلدمة 
املدنية الس���تمرار العمل بهذه 

املراكز للطلبة من الصف الرابع 
االبتدائي وحتى الصف الثاني 
عشر مع منح العاملني في هذه 

املراكز من املعلمني والهيئتني 
التعليمية واالشرافية املكافآت 

التالية:

طالبت بعرض استمرار العمل بها على »الخدمة المدنية«

متاضر السديراوي

م.محمد الصايغ

وليد القطان بدر الفريح

عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

»التعليمية« تطلب من »التربية« استعدادات تأجيل الدراسة
ومواجهة إنفلونزا الخنازير لعرضها في الدورة الطارئة األربعاء

»التقنيات«: التوريدات والمخازن رفضت تزويدنا بأخبار المناقصات

االستاد إلنشاء مركز وطني إلدارة األزمات والكوارث

مريم بندق
علمت »األنب���اء« أن إدارة التوريدات واملخازن 
رفضت تزويد املسؤولني في إدارة التقنيات التربوية 
بآخر اجراءات متت بشأن املمارسات واملناقصات 
املطروحة لتوفير احتياجات العام الدراسي اجلديد 

.2010/2009
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء«: قمنا بزيارة 
الى ادارة التوريدات واملخازن ملتابعة آخر االجراءات 
التي متت للممارسات واملناقصات املطروحة إلدارتنا 
استعدادا للعام الدراسي اجلديد وقد متت إفادتنا 
بأن هناك تعليمات صادرة لهم بعدم تزويدنا بنسخ 
من الكتب واعربت املصادر عن اخالء مسؤولياتهم 

عن اي تأخير في االستعدادات املطلوبة للمدارس 
اجلديدة. وأشارت املصادر الى ان مدير إدارة التقنيات 
التربوية باإلنابة خالدة الياسني خاطبت مدير إدارة 
التوريدات واملخازن وليد القطان لإلفادة وبالسرعة 
املمكن���ة عن آخر اجراءاته بخصوص املمارس���ات 

التالية:
8/28، 8/14، و8/34 للعام 2009/2008.

الى ذلك، خاطبت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح باملدارس 
اجلديدة واالخرى اخلاضعة للهدم والبناء لتوفير 
احتياجاتها للعام الدراسي 2010 � 2011 وذلك بحسب 

اجلداول املنشورة:

طالب استشاري عالج اإلدمان ومدير مركز جناحات 
لالستشارات النفسية واالجتماعية ميثم االستاد بإنشاء 
مركز وطني إلدارة األزمات والكوارث في الكويت، داعيا 
ال���ى تكوين فرق متخصصة للعمل ف���ي هذا املركز من 
جميع املجاالت والتخصصات العلمية إلنش���اء بنك أو 
قاعة للبيانات واملعلومات تس���اعد املخططني ومتخذي 
القرار. وشدد على ضرورة االستفادة من أصحاب اخلبرة 
واملختصني من أبناء الكويت واحلاصلني على شهادات 
علمية في جميع املجاالت والتخصصات للعمل في هذا 

املركز وعمل الدراسات والبحوث التي تساعد في عملية 
اتخاذ القرار، مبينا انه مت بالفعل منذ نحو 4 س���نوات 
تشكيل فريق متخصص لبحث األزمات في عهد املغفور له 
بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وبعد وفاته 
توقف هذا الفريق عن العمل، موجها نداء لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بضرورة إصدار أوامر 
بعمل هذا املركز، حيث ان علم ادارة األزمات ال يقتصر فقط 
على التعامل مع األزمة ولكنه يقوم بالتنبؤ بتلك األزمة 
وإعداد سيناريو متكامل في كيفية التصرف وذلك قبل 

حدوث األزمة وأثناء حدوثها وبعد االنتهاء منها، حيث 
انه وفي أثناء األزمة من املمكن تقليل اخلسائر بأكبر قدر 
ممكن، ب���ل يجب ان نخرج من األزمة بإيجابيات معينة 

وحصر األضرار واملسؤولني كذلك عن تلك األزمة.
وأكد األس���تاد على أهمية تأهي���ل وتدريب القيادات 
السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية على علم ادارة 
األزمات والكوارث وتدريسه وتعليمه في اجلامعات واملعاهد 
واألكادمييات واالستفادة من خبرات وجتارب املنظمات 

الدولية واإلقليمية في ادارة ومواجهة األزمات.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان النائب مقرر اللجنة التعليمية البرملانية د.سلوى 
اجلسار دعت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي والقيادات التربوية 
حلضور اجتماع اللجنة في العاشرة صباح غد ملناقشة تداعيات ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير ورغبة بعض النواب في تأجيل بداية العام الدراسي 
وذلك متهيدا ملناقشة املوضوع في الدورة الطارئة ملجلس األمة 19 اجلاري 
هذا وطلبت السديراوي من بعض الوكالء املساعدين التجهيز لالجتماع 
واحل����رص على احلضور. الى ذلك خاطب االمني العام ملجلس الوزراء 
عبداللطيف الروضان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حول موضوع طلب استرجاع أراضي املدرسة املتوسطة بنني 
وروض����ة حمزة الواقعتني في منطقة اجله����راء التعليمية العادة بناء 
مدرسة متوسطة عليها. وافاد الروضان بأن مجلس الوزراء اصدر قرارا 
بتكليف وزارة التربية وبلدية الكويت بالتنس����يق فيما بينهما اليجاد 

اراض بديلة لتخصيص موقع مدرستني في منطقة اجلهراء.
هذا ورفعت الوزارة اسماء 18 من غير الكويتيني الذين بلغوا السن 
القانوني����ة للتقاعد 60 عاما فاكثر الى دي����وان اخلدمة املدنية لتمديد 
عقودهم ملدة سنة اخرى لالستفادة من خبراتهم في مجال تخصصهم 

وفيما يلي االسماء:
عبدالعزيز محمد اخلولي، محمد عزم����ي علي عبدالرزاق، ابراهيم 
محمد ابراهيم، محمد س����عيد محمد غرندة، عادل حسن حسن غريب، 
عبداهلل محمد علي هالل، احمد جمال عبداللطيف س����ليمان، صافيناز 
فوزي الس����يد، فؤاد احمد حس����ن، محمد س����مير عبدالعزيز ابراهيم، 
مرزوق مرع����ي فرج عرفات، صالح محمد محم����د احمد، احمد عصام 
محمود محمد، محمود علي عبداهلل س����رحان، يعقوب محمد يوسف 
الياس، عبداهلل عبدالقادر خانوصي، محمد احمد محمد شندي، فتحي 

عبدالفتاح عبدالعاطي.

الجسار دعت السديراوي الجتماع اللجنة غدًا الذي يحضره وزير الصحة

أخلت مسؤوليتها عن تأخير االستعداد للعام الدراسي 2010/2009

الصايغ ردًا على استفسار الحمود: إمكانية 
االستعاضة بالفرق الحالية عن اللجان الدائمة

»الخدمة المدنية«: 50 موفدًا خريجًا باألكاديمية 
الحديثة لعلوم الكمبيوتر واإلدارة بالمعادي

مريم بندق
اوضح الوكيل املس���اعد للمنش���آت التربوية م.محمد الصايغ 
ردا على طلب وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حول تقييم اعمال اللجان الدائمة للتنس���يق بني اإلدارات 
املركزية ومثيالتها في املناطق التعليمية بالقول: ان االجتماعات 
التنس���يقية ألعضاء اللجان والفرق احلالية مبختلف مسمياتها 
بني جميع قياديي ومسؤولي الوزارة والتي تعقد بشكل دوري او 
خالفه، كفيلة للتنسيق والتطوير والتعاون بني قطاعات الوزارة 
وتتيح الفرصة التخاذ القرار وطرح املقترحات ومناقشتها ودفعها 
الى حيز التنفيذ، وعليه فإن الرأي هو إمكانية االس���تعاضة عن 
اللجان الدائمة )موضوع البحث( باللجان والفرق العاملة حاليا، 
مع التأكيد أنه ال توجد اي عقبات بني قياديي وزارة التربية عندما 

يتطلب األمر عقد اجتماع حول موضوع طارئ.

اعلن ديوان اخلدمة املدنيةـ  ادارة البعثات واالجازات 
الدراسية ـ عن ورود نتائج موفدي الديوان املقيدين 
بالسنة الرابعة في االكادميية احلديثة لعلوم الكمبيوتر 
واالدارة باملعادي للعام 2008ـ  2009 وعددهم 60 موفدا 
بينهم 10 موفدين مقرر عليهم اداء الدور الثاني )دور 

اغسطس(. واوضح ان املوفدين الناجحني بالسنة الرابعة 
سيتم وقف اجازتهم الدراسية وقفا نهائيا بعد ورود 
واستخراج شهادات التخرج من قبل االكادميية على 
ان يتم اعتمادها من قبل املكتب الثقافي في القاهرة. 

وفيما يلي االسماء:

 ٭آدم محم���د عبدالعظيم محم���د االربش � جيد � 
نظم عربي

 ٭تركي عب���داهلل محمد الس���عيدي � جيد جدا � 
محاسبة

 ٭خالد س���عود ربيح العنزي � دور اغس���طس � 
محاسبة

 ٭ط���ارق علي محمد عب���داهلل عبدالرحيم � جيد 
جدا � محاسبة

 ٭طالل فالح هبر س���اكت محمد الشمري � جيد 
جدا � محاسبة

 ٭عب���داهلل س���عود ش���ريدة الش���مري � جيد � 
محاسبة

 ٭فاض���ل عب���داهلل علي املن���دي � جي���د جدا � 
محاسبة

 ٭فيص���ل عبداهلل عاي���ز املطي���ري � جيد جدا � 
محاسبة

 ٭فارس احمد حسني بوقماز � جيد � محاسبة
 ٭مشعل فهد فاهد العتيبي � جيد � محاسبة
 ٭مشعل عيد براز املطيري � جيد � محاسبة

 ٭احمد ناصر عبداهلل محم���د العتال � جيد جدا 
� محاسبة

 ٭امني عيسى طه الدوسري � جيد � ادارة
 ٭احم���د متعب عبيد راش���د املطي���ري � جيد � 

محاسبة
 ٭ابراهيم احمد محمد حسني � جيد � نظم عربي

 ٭احمد فه���اد هندي فهد املطوطح العنزي � جيد 
جدا � محاسبة

 ٭بدر صق���ر عايض صق���ر الديحان���ي � جيد � 
محاسبة

 ٭برجس قم���اد برجس الهاج���ري � جيد � نظم 
عربي

 ٭جراح محمد سعود املطيري � جيد � محاسبة
 ٭احمد حمود صنت املطيري � جيد � محاسبة
 ٭جمال عبيد محمد العازمي � جيد � محاسبة

 ٭حامد اس���ماعيل فيصل حليفي اخلالدي � جيد 
� محاسبة

 ٭حزام فهد صغير عبداهلل الوطيان � دور اغسطس 
� محاسبة

 ٭حم���د عبود منفي عيد محم���د العنزي � جيد � 
محاسبة

 ٭حسني ناصر شجاع سند املطيري � دور اغسطس 
� محاسبة

 ٭خالد بريكان حسني العجمي � دور اغسطس � 
نظم عربي

 ٭خالد عايد نهار معيش � جيد جدا � محاسبة
 ٭خال���د حم���د عيد املخي���ال � دور اغس���طس � 

محاسبة
 ٭زيد علي زيد الصانع � جيد جدا � محاسبة

 ٭س���الم ش���رار س���الم محمد العازمي � جيد � 
محاسبة

 ٭سعود عيس���ى حمد العنزي � دور اغسطس � 
محاسبة

 ٭عبداحملسن محمد عبداحملس���ن سالم � جيد � 
محاسبة

 ٭علي نايف جابر الهاجري � جيد � ادارة
 ٭ع���ادل مطلق ه���ذال جويعد عاي���ض � جيد � 

محاسبة
 ٭عبداحملس���ن فه���د حم���اد الش���مري � جيد � 

محاسبة
 ٭عبدالرحمن عايض مشحن العنزي � جيد جدا 

� محاسبة
 ٭عبدالعزي���ز حم���د احم���د الف���وزان � جي���د � 

محاسبة
 ٭فه���د مب���ارك س���عيد بن عل���ي � جي���د جدا � 

محاسبة
 ٭عبدالعزيز شارخ داموك طلق � دور اغسطس 

� محاسبة
 ٭فهد عميد غازي فرج احلربي � جيد � محاسبة

 ٭فهد مريف مطلق راي���ف الرويعي � جيد جدا � 
محاسبة

 ٭منيف���ة عاي���د خليف العن���زي � جي���د جدا � 
محاسبة

 ٭موسى عزوز غازي الرشيدي � جيد � محاسبة
 ٭محمد عثمان خلف الس���عيد � جيد جدا � نظم 

عربي
 ٭محمد عايض غزاي العتيبي � جيد � ادارة

 ٭مجبل عوض فالح املطيري � جيد � محاسبة
 ٭منص���ور عب���داهلل غ���ازي املطي���ري � جيد � 

محاسبة
 ٭ناص���ر عل���ي عبداحملس���ن الس���الم � جيد � 

محاسبة
 ٭خالد محمد عوض الرش���يدي � دور اغسطس 

� محاسبة
 ٭وليد خالد عبداللطيف الش���ايجي � جيد جدا � 

محاسبة
 ٭ناصر سالم عبيد العجمي � جيد � نظم عربي

 ٭خالد محمد سعد الوندة � جيد � محاسبة
 ٭ش���جون محمد صال���ح الرومي � جي���د جدا � 

محاسبة
 ٭احمد خالد سعيد املطيري � جيد � محاسبة

 ٭سعد حامد الفضلي � جيد جدا � محاسبة
 ٭فهد نزال عبداهلل شارع الظفيري � دور اغسطس 

� محاسبة
 ٭مش���عل نايف جايز ش���جاع الديحاني � جيد � 

محاسبة
 ٭حامد ناص���ر صفران حربي الرش���يدي � دور 

اغسطس � محاسبة
 ٭رائ���د احمد عب���داهلل املذك���ور � جي���د جدا � 

اقتصاد
 ٭عبداهلل محمد حماد العجمي � جيد � محاسبة

أكد أنه العقبات أمام االجتماعات الطارئة

مركز المعلومات: سنعتمد مهارات 
االبتدائي للعام الماضي

مريم بندق
خاطبت مدير عام مركز املعلومات بوزارة التربية هناء الشراح 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام باإلنابة منى اللوغاني بشأن مهارات 

امللف االجنازي للمرحلة االبتدائية.
قالت الش���راح يرجى العلم انه لم يصلنا »إال من توجيه اللغة 
العربية للصف األول ابتدائي فقط« مهارات العام اجلديد 2010/2009 
للمرحلة االبتدائية لذا سيتم اعتماد مهارات العام املاضي 2009/2008 

للعام القادم.
وفي حالة وجود اي تعديل على املهارات يرجى ارسالها لنا قبل 
2009/9/15 ليتسنى لنا انزالها باملدارس قبل بداية العام الدراسي. 
وفي خطاب عاجل جدا للتواجيه الفنية طالبت اللوغاني بتحديث 
بيانات »املهارات املس���تهدفة« وارسالها الى مركز املعلومات قبل 
تاريخ 2009/9/15 لألهمية، حيث س���يتم بعد هذا التاريخ اعتماد 
بيانات املهارات كما هي مس���جلة )2009/2008( ويتعذر بعد ذلك 

تعديلها.

ثة للملف اإلنجازي خاطب التعليم العام: لم تصلنا المهارات المحدَّ

مكافآت مراكز رعاية المتعلمين
فئة المكافأة المقررةالوظيفةالعدد بكل مركز *

مدير الشؤون التعليمية أو عدد )1( لكل منطقة
500 دينار عن الفصل الدراسيمراقب املرحلة

200 دينار عن الفصل الدراسياملوجه الفني األولعدد )1( لكل مادة ولكل املراكز

عدد )1( لكل مادة لكل أربعة 
500 دينار عن الفصل الدراسياملوجه الفنيمراكز

العدد حسب عدد الطالب 
املعلماملسجلني بكل مادة

10 دنانير )عن الساعة الواحدة 
بحد أقصى ساعتني وعن احلصة 

االحتياطي نفس القيمة(

مدير مركز )ثانوي أو عدد )1( لكل مركز
500 دينار عن الفصل الدراسيمتوسط(

مساعد مدير مركز )ثانوي أو عدد )2( لكل مركز
350 دينارا عن الفصل الدراسيمتوسط(

200 دينار عن الفصل الدراسيسكرتير مركزعدد )1( لكل مركز

250 دينارا عن الفصل الدراسيمشرف إداريعدد )2( لكل مركز 

100 دينار عن الفصل الدراسيالفراشعدد )6( لكل مركز 

* احلد األدنى عدد )4( مراكز بكل منطقة تعليمية )عدد 2 ثانوي بنني وبنات(، )عدد 2 متوسطة بنني وبنات(

 مدارس جديدة للتنفيذ من خالل وزارة التربية ابتداء من العام الدراسي 2010 / 2011
القطعةاسم المدرسة

متوسطة بنني اجلهراء
79روضة حمزة

5روضة صباح السالم
6ابتدائية بنني

4الرابية املتوسطة بنات
3روضة اطفال

روضة زنوبيا )مطلوب هدمها واعادة بنائها � مدرسة ابتدائية بنات(

المدارس الخاضعة للهدم واعادة البناء استعدادا للعام الدراسي 2010 / 2011
القطعةالمنطقةاسم المدرسة
4الفروانيةروضة حنني

6العاصمةروضة املقدسي

5العاصمةمدرسة الصليبخات أ. بنات

6حوليعلي بن ابي طالب أ. بنني

4العاصمةعبادة بن الصامت م. بنني

5مبارك الكبيرمدرسة االمام الشافعي تصاميم جديدة وخاصة

ش اجلمعيةحوليثانوية عبدالرزاق البصير بنني

ش اجلمعيةالعاصمةالدعية أ. بنات

ش اجلمعيةالعاصمةالدعية م. بنات

5العاصمةمتوسطة بنات في قرطبة

المدارس الجديدة التي سيتم افتتاحها للعام الدراسي 2010 / 2011
المنطقةالقطعةالمنطقة السكنيةاسم المدرسة
اجلهراء11سعد العبداهللروضة املرجان

اجلهراء9سعد العبداهللثانوية سعاد بنت سلمة بنات
اجلهراء9سعد العبداهللروضة الفل

اجلهراء9سعد العبداهللسارة صالح راشد التوحيد م. بنات
اجلهراء10سعد العبداهللاحمد ياسني الياسني أ. بنات

الفروانية1القيروان االسكانيروضة الريان
الفروانية4عبداهلل املباركروضة اخلباري

المدارس التي يتوقع تسلمها من قبل وزارة االشغال والمتوقع االنتهاء منها في ابريل 2010
القطعةالمنطقةاسم المدرسة

3الدسمةمدرسة الرشيد أ. بنني


