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املستشار يوسف املطاوعة املستشار راشد الشراح املستشار راشد احلماد

جتتمع هيئة الرؤية الشرعية اللتماس هالل شهر 
رمضان املبارك مساء اليوم اخلميس 20 اغسطس 
اجلاري مبعه���د الكويت للدراس���ات القضائية 
والقانونية في السابعة مساء بتشكيلها اجلديد 
وفق���ا للقرار الوزاري الذي اصدره نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد امس برئاسة نائب رئيس محكمة االستئناف 
وعضو املجلس األعلى للقضاء املستشار راشد 
يعقوب الشراح وعضوية وكيل محكمة التمييز 

ورئيس التفتيش القضائي املستش���ار يوسف 
جاسم املطاوعة ووكيل محكمة التمييز املستشار 

إسحاق ملك الكندري.
وجاء إعادة تشكيل هيئة الرؤية بعد اعتذار 
املستشار عبداهلل العيسى نائب رئيس املجلس 
األعلى السابق عن رئاسة هيئة الرؤية.. وبهذه 
املناسبة الكرمية تهيب الوزارة بكل من يتمكن 
من رؤية الهالل في هذه الليلة ان يتقدم الى هيئة 

الرؤية لإلدالء بشهادته.
وترف���ع وزارة العدل التهنئ��ة إل���ى مق���ام 

ص���احب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئي���س مج���لس ال���وزراء، داعية ان يدمي اهلل 
س���بحان���ه وتعالى عليهم موف���ور الصح���ة 

والعافي����ة..
 كما تهنئ املواطنني واملقيمني واألمتني العربية 
واإلسالمية بقدوم شهر رمضان املبارك داعية اهلل 
عز وجل ان يجعله شهر خير وبركة وان يتقبل 
اهلل من اجلميع الصيام والقيام ويتم نعمته على 
ربوع وطننا العزيز وينعم باألمن واالس���تقرار 

وان يرحم شهداؤنا االبرار.

هيئة الرؤية الشرعية تجتمع بتشكيلها الجديد مساء اليوم الستطالع هالل رمضان

للعاملين في محو األمية وتعليم الكبار بعد أوقات الدوام الرسمي

على وزيرة التربية حسم الموضوع حتى ال تتكرر تجربة العام الماضي

الحمود تطالب الزبن بتعديل ضوابط صرف
المكافآت المالية الصادرة منذ العام 1981

خالف بين قطاعي التعليم العام و»المالي« ينذر
بتأخير صرف رواتب المعلمين الجدد الوافدين

مريم بندق
دعت مصادر تربوية متابعة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العال���ي د.موضي احلمود 
الى حسم اخلالف بني قطاعي التعليم العام 
واملالي فيما يتعلق بصرف رواتب املعلمني 

اجلدد من الوافدين.
وحذرت املصادر من ان استمرار اخلالف 
بينهما س���يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب 

كما حدث العام املاضي.
واوضحت املصادر ان قطاع التعليم العام 
ال يستطيع اجبار املناطق على حتديد مراكز 
عمل املعلمني اجلدد في املدارس من اآلن الن 

املناطق ال تستطيع تنفيذ ذلك اال مع اواخر 
الش���هر اجل���اري او اوائل شهر سبت���مبر 

املق���بل.
في الوقت الذي يرفض القطاع املالي البدء 
باجراءات صرف الرواتب على اساس حتديد 
عمل املعلم باملنطقة التعليمية فقط ويطالب 
بتحديد اسم املدرسة لكل معلم حتى يتسنى 

له الصرف.
واكدت املصادر ان متسك كل طرف برأيه من 
شأنه التسبب في تأخير االجراءات املطلوبة 
للصرف اعتبارا من الشهر االول لعمل املعلمني 

وهو سبتمبر املقبل.

السديراوي: افتتاح مدرس�تين للمقررات للعام 2010/2009

عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

متاضر السديراوي

مريم بندق
أوضح����ت وزي����رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود أن كتاب ديوان اخلدمة 
املدنية بش����أن تعديل مكافآت 
املكلف����ني بالعمل في  املوظفني 
مجال محو األمية وتعليم الكبار 
بعد اوقات الدوام الرسمي نص 
في البند 4 منه على عدم جواز 
اجلمع بني ه����ذه املكافأة وبدل 
النوبات أو التعويض عن االعمال 

اإلضافية.
وقالت د.احلمود في خطاب 
لرئيس الديوان عبدالعزيز الزبن 
ان ذلك يؤدي إلى عزوف العاملني 
عن االلتحاق مبراكز تعليم الكبار 
ألنه يحرمهم من صرف مكافآت 
أخرى معها، مبا يؤثر على كفاءة 
استمرار العمل بهذه املراكز، مما 
تضطر الوزارة معه إلى تكليف 
بعض العامل����ني للعمل بها مع 
قيامهم باعمال يتقاضون عنها 
تعويضا عن االعمال االضافية، 
في حني ان النظم املالية املعمول 
بها تسمح باجلمع بينها وبني 
مكافآت أخرى غير املنصوص 
عليها في كتاب الديوان املشار 
إليه موضحة ان احملدد اسماؤهم 
ص����درت لهم ق����رارات تكليف 
الكبار  للعمل في مراكز تعليم 
مع تقاضيه����م تعويض اعمال 

اضافية.
وتابعت: برجاء استثناؤهم 
من هذه القاعدة واملوافقة على 
صرف مكافأة تعليم الكبار عن 
العام الدراس����ي )2009/2008( 
باالضافة الى مقابل تعويضهم 
عن االعم����ال االضافي����ة وهم 
احملاسبون: جميل حسن محمود، 
حامد أحم����د عبداللطيف، وليد 
س����عد محمد مع رج����اء اعادة 
النظر فيما ورد بكتابكم املشار 
اليه حيث انه صادر منذ العام 

.1981
إلى ذلك اصدرت وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي قرارا 
بتخصيص مدرستني ثانويتني 

لطلبة نظام املقررات للعام الدراسي 
.2010/2009

وجاء القرار على ضوء تدارس 
اع����داد الط����الب والطالبات غير 
التخرج من  املستوفني ملتطلبات 
الثانوية نظام  مدارس املرحل����ة 
املقررات، وترش����يدا الس����تخدام 
موارد ومتطلب����ات تنظيم العمل 
التربوي، وبناء  على مقترح قطاع 

التعليم العام.
وتضمن:

أوال: تخصي����ص مدرس����تني 
ثانويتني الستقبال »طالب/طالبات« 

املرحلة الثانوية »نظام املقررات« 
غير املستوفني ملتطلبات التخرج 

وذلك على النحو التالي:
أ � ثانوية حمد عيسى الرجيب 
التعليمية  العاصم����ة  مبنطق����ة 

الستقبال الطالب.
العوضي  � ثانوية شريفة  ب 
التعليمية  العاصم����ة  مبنطق����ة 

الستقبال الطالبات.
ثانيا: تتولى اإلدارات املدرسية 
واملناطق التعليمية حتويل ملفات 
الطلبة والطالبات الى املدرستني 

املذكورتني.

وصلت أمس األول لحضور الدورة الطارئة 

الحمود تستقبل المهنئين األحد ب� »التربية«
مريم بندق

تبدأ وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
دوامها رسميا في وزارة التربية األحد املقبل باستقبال املهنئني 
بش��هر رمضان املبارك ثم جتتمع بوكيل��ة الوزارة متاضر 
الس��ديراوي ملناقش��ة وبحث جملة من التقارير والقضايا 

املهمة.
وكانت الوزيرة احلمود قد وصلت البالد في السادس��ة 
والنصف من مس��اء امس االول حلضور اجللس��ة الطارئة 
التي عق��دت امس بالرغم من ان موع��د اجازتها ميتد حتى 

22 اجلاري.

لجميع التخصصات والمراحل التعليمية الثالث ورياض األطفال

»الصحة« وافقت مبدئيًا على تجهيز 120 عيادة طبية مدرسية

رفعت برنامج عمل الحكومة الخاص بها إلى المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

»األنباء« تنشر ضوابط تحديد مراكز عمل المعلمين الكويتيين الجدد

السديراوي ل� »األنباء«: صرف مكافآت االمتحانات منتصف رمضان

»التربية« تطالب مسؤوليها بتصحيح اإلجراءات وااللتزام بالمعايير 
لتالفي مخالفات »المحاسبة« والحفاظ على المال العام

 مريم بندق
اعتمد نائب رئيس الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون االسالمية ووزير التربية 
ووزير التعليم العالي بالوكالة املستشار راشد احلماد القرار 
الوزاري اخلاص بالضوابط الواجب اتباعها في حتديد مراكز 
عمل اعضاء الهيئة التعليمي����ة باملناطق التعليمية للعام 

الدراسي 2010/2009.
واس����تند القرار الى القرار ال����وزاري رقم )2008/340( 

الصادر بتاريخ 2008/8/3 بشأن الضوابط الواجب اتباعها 
في تعيني هيئات التدريس باملناطق التعليمية.

وكذلك على ضوء تدارس االعداد املتوقعة ملخرجات كليات 
اعداد املعلم من الكوادر الوطني����ة ومقارنتها باحتياجات 
املناطق التعليمية ألعض����اء الهيئة التعليمية في مختلف 
التخصص����ات بجميع املراحل التعليمية للعام الدراس����ي 

.2010/2009
ونظرا ملا تقتضيه مصلحة العمل.

وتضمن: أوال: يتم حتديد مراكز اعضاء الهيئة التعليمية 
من الكويتيني حديثي التعيني ف����ي التخصصات املذكورة 
باجلدول في املناطق التعليمية املبينة قرين كل تخصص، 

وذلك على النحو املبني باجلدول:
ثانيا: معلمو ومعلمات املواد التي لم يرد ذكرها أعاله يتم 

تعيينهم في املناطق التعليمية، التابع لها أماكن سكنهم.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

رابعا: على جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

مريم بندق
اعلن���ت وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان صرف مكافآت العاملني في امتحانات الفترة 
الدراسية الرابعة للصف الثاني عشر سيتم 

منتصف شهر رمضان املبارك.
وقالت الوكيلة السديراوي: اعكف اآلن على 
العمل على ارسال قرارات التكليف الصادرة 
في وقت سابق الى القطاع املالي لتمكينهم 
من الصرف بع���د ان مت االنتهاء من اعتماد 
املزاوالت جلمي���ع العاملني في هذه الفترة، 

اضافة الى االمتحان املؤجل.
وكشفت وكيلة وزارة التربية عن موافقة 
مبدئية من وزارة الصحة لتجهيز 120 عيادة 
طبية مدرسية وإمدادها بالهيئة التمريضية. 

واوضحت الوكيل���ة: وافقت وزارة الصحة 
مشكورة بتعليمات من وزيرها د.هالل الساير 
على اعادة الهيئة التمريضية املطلوبة لعيادات 
مدارس البنني والبن���ات، اضافة الى توفير 
االجهزة الطبية ومستلزمات العيادات على 
س���بيل االعارة على ان تقوم وزارة التربية 
باعادته���ا مرة اخرى ل���وزارة الصحة حال 
توافرها من الش���ركات الت���ي وقعت معها 

الوزارة.
واش���ارت الس���ديراوي الى اجتماع بني 
املس���ؤولني في الوزارتني سيعقد االسبوع 
املقبل لالتفاق على تفاصيل االتفاق بشكل 

شامل.
واكدت ان اس���تعدادات العام الدراس���ي 

اجلديدة 2010/2009 تس���ير حسب اخلطط 
املوضوعة، مش���يدة بجهود جميع العاملني 
في القطاعات واملناطق التعليمية، الفتة الى 
ان ال���وزارة اآلن بدأت اجراءات االس���تعداد 
المتحانات الدور الثاني لرواس���ب الثانوية 

العامة والنظام املوحد.
من جهة اخري أصدرت السديراوي قرارا 
بتحديد مواعيد الدوام خالل ش���هر رمضان 
املبارك بإدارات الوزارة واملناطق التعليمية من 
الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة 
الواحدة ظهرا ويضاف مدة 15 دقيقة ملوعد بدء 
الدوام اليومي يسمح خاللها بإثبات احلضور 
وبعدها يعد املوظف متأخ���را وتلغى كافة 

اإلعفاءات من الدوام خالل الشهر الكرمي.

توزيع المعلمين الكويتيين الجدد على المناطق وفق تخصصاتهم

المناطق التعليميةمنطقة السكن / المحافظةالتخصصالمرحلة

التربية االبتدائية
البدنية

اجلهراءالعاصمة � الفروانية � اجلهراء

األحمديحولي � مبارك الكبير � األحمدي

املتوسطة 
الديكوروالثانوية

الفروانيةالعاصمة � الفروانية

األحمديمبارك الكبير � األحمدي

حسب السكنحولي � اجلهراء

توزيع المعلمات الجديدات على المناطق وفق تخصصاتهن
المناطق التعليميةمنطقة السكن / المحافظةالتخصصالمرحلة

مواد عامةرياض األطفال
اجلهراءالفروانية � اجلهراء

العاصمة � حولي � مبارك 
حسب السكنالكبير � األحمدي

الفلسفةالثانوية
اجلهراءالفروانية � اجلهراء

مبارك الكبيرمبارك الكبير � األحمدي
حسب السكنالعاصمة � حولي

املتوسطة 
والثانوية

محضرات 
العلوم

العاصمةالعاصمة � الفروانية � اجلهراء
حوليحولي � مبارك الكبير � األحمدي

مريم بندق
عممت وزارة التربية على جميع املس���ؤولني تعليمات سمو رئيس الوزراء ورئيس 
ديوان احملاسبة بش���أن احلرص على تفعيل دور ديوان احملاسبة الرقابي في احملافظة 

على االموال العامة.
واش���ارت الوزارة في كت���ب التعميم الى قرار مجلس ال���وزراء رقم 466 الذي ينص 
على الطلب من اجلهات التي تخضع لرقابة ديوان احملاس���بة لتصحيح اجراءاتها بشأن 
املالحظات واملخالفات التي ترد بالتقارير الس���نوية للديوان بشكل متكرر والعمل على 
تالفي ذلك. وطالبت الوزارة جميع املس���ؤولني بديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية 
باتخاذ االجراءات لتصحيح هذه املالحظات واملخالفات وااللتزام باملعايير والنظم التي 

تضمن تالفي املخالفات التي يرصدها الديوان للحفاظ على املال العام.
هذا، وطالب مجلس ال���وزراء مجميع الوزراء ومنهم وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي مبضاعفة اجلهود إلجناز برنامج عمل احلكومة ومراعاة اس���تكمال دراسة جميع 
األبعاد املتعلقة بتنفيذ اخلطة التنموية وسياس���اتها وبرامجها التنفيذية لدى اعداد ما 
يخص كال منها من برنامج عمل احلكومة وذلك دون االقتصار على الدور التقليدي الضيق 
لعمل هذه اجلهات. وفي هذا الصدد علمت »األنباء« ان وزارة التربية رفعت برنامج عملها 

الى املجلس األعلى للتخطيط.

للتعرف على مسارات الملوثات البترولية في »الروضتين« و»أم العيش«

»األبحاث« أنجز مشروع رصد حركة ملوثات المياه الجوفية شمال الكويت
أعل���ن مدي���ر إدارة البيئة 
والتنمية احلضرية في معهد 
العلمية  الكوي���ت لألبح���اث 
ان املعهد  العجم���ي  د.ضاري 
انتهى من إجناز مشروع البحث 
اخلاص بالتعرف على مسار 
حركة ملوثات املياه اجلوفية 
في شمال الكويت، موضحا ان 
املشروع استخدمت فيه تقنية 
قياس األطياف املتولدة من املادة 
عند تعرضها للطاقة الكامنة في 

شعاع الليزر وتقنية اإلشعاع 
الى الطرق  الطيفي باإلضافة 
التقليدية للكيمياء التحليلية 
ملعرفة املسارات التي تسلكها 
امللوثات البترولية الناجمة عن 
االنسكاب البترولي في منطقتي 
الروضت���ني وام العيش وذلك 
للحد من وصولها الى عدسات 

املياه اجلوفية العذبة.
واك���د د.العجم���ي حرص 
املعه���د على توفي���ر بيانات 

كمية ونوعية فاعلة تس���اهم 
ف���ي جهود االص���الح البيئي 
في الكويت واعرب عن شكره 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
على دعمها لهذا العمل آملة من 
اهلل العلي القدير التوفيق في 
اجلهود احلالية واملستقبلية في 
خدمة وطننا العزيز. من جهته، 
قال رئيس املش���روع د.عادل 
قبازرد انه لتحقيق اهداف هذا 
املشروع متت االستعانة بثالثة 

طرق لالس���تقصاء، حيث انه 
في البداي���ة مت وضع برنامج 
ش���امل جلمع وحتليل عينات 
التربة السطحية املتواجدة في 
منطقة مصدر التلوث النفطي، 
ومن خالل الطريقة الثانية مت 
جمع وحتليل عينات من التربة 
الظاهرة على السطح والتربة 
اسفل الس���طح والناجتة عن 
عملي���ة حفر عش���رين حفرة 
منها إحدى عش���رة حفرة في 

منطقة ام العيش وتسع حفر 
اخرى ف���ي منطقة الروضتني 
الثالثة  الطريقة  واس���تلزمت 
استخدام مسبار حقلي متنقل 
مت تطويره ف���ي املعهد يعمل 
بتقنية قياس األطياف املولدة 
بإشعاع الليزر وذلك لعمل مسح 
يشمل طبقات التربة السفلية 
داخل وحول محيط البحيرات 
واحلف���ر النفطي���ة واملناطق 

املتأثرة بالتلوث النفطي.

أوصى الموظفين بعدم التهاون في إنجاز جميع الشكاوى بشكل سريع

الشريعان تفقد طوارئ خيطان 
دارين العلي

تفقد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان امس مقسم طوارئ 
خيطان في زيارة مفاجئة، اطلع خاللها على آلية س���ير العمل، 
واستمع الى شرح مفصل من مراقب طوارئ محافظة الفروانية 

م.سعد الرشيدي عن عمل املقسم.
 كما التقى الشريعان بالعاملني وتبادل معهم االحاديث واملشاكل 
التي تواجههم اثناء تأديتهم واجبهم، كما قام الوزير بالرد على 
اتصاالت املواطنني مطالبا املوظفني بعدم التهاون باالتصال واجناز 

جميع الشكاوى بشكل سريع.
رافق الوزير في اجلولة الوكيل املس���اعد لش���بكات التوزيع 
الكهربائية م.صالح املسلم والوكيل املساعد للتخطيط والتدريب 

 د.بدر الشريعاند.مشعان العتيبي ومستشار الوزير م.احمد الدوسري.

مديرو العموم ناقشوا إجراءات مواجهة إنفلونزا الخنازير
مريم بندق

ناقش مجلس مديري عموم املناطق التعليمية موضوع االجراءات االحترازية 
ملواجه��ة انفلونزا اخلنازير. واتفق املجلس على اصدار نش��رة عامة جلميع 
ادارات املدارس توضح خطة الطوارئ  املطلوب تنفيذها من جميع مستويات 
االدارات املدرسية. وبحث املجلس موضوع جتهيز العيادات املدرسية، اضافة 
الى ايجابيات وس��لبيات ومقترحات مش��روع القيم التربوية الذي طبق هذا 
العام لرفع مذكرة الى الوكيل املس��اعد لالنش��طة الطالبية لبحث املقترحات 
وتفعيل تنفيذ املشروع. وسيتم عقد اجتماع االثنني ملتابعة االستعدادات للعام 

الدراسي اجلديد 2010/2009.


