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محمد المجر4
أوضح املنسق العام احلالي لقائمة ابناء الدستور في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد املسعود ان القائمة 
عقدت جمعية عمومية اول من امس مت خاللها اتخاذ عدة قرارات 
مهمة جاء على رأس����ها فصل املنسق العام السابق للقائمة فهد 
االحمد البلوش����ي بسبب تقاعس����ه عن اداء دوره كمنسق عام 
للقائمة وعدم اهتمامه مبكتب التنسيق واتخاذ قرارات منفردة 

دون الرجوع ملكتب التنسيق، والقرار الثاني تزكية محمد فيصل 
املسعود منسقا عاما للقائمة ليتولى زمام قيادتها خالل الفترة 
املقبلة، وجاء القرار الثالث بانسحاب قائمة ابناء الدستور من 
التحالف مع قائمة التغيير، واوضح ان هناك توجها بعدم خوض 
االنتخابات املقبلة الحتاد الطلبة ولكن لم يتم البت في هذا األمر 
وهناك مشاورات جتري حاليا بني اعضاء مكتب التنسيق التخاذ 

القرار املناسب بشأن املشاركة في االنتخابات من عدمه.

قائمة أبناء الدستور تعلن انسحابها من تحالف قائمة التغيير

الدر  طرح���ت ش���ركة 
املنثور للعود والبخور 
العيد"عل���ى  "ع���رض 
البخور  أن���واع  جميع 
تقدي���را لعمالئها وهو 
"اش���تري 2 تول���ة من 
البخ���ور واحصل على 
تول���ة مجان���ا". وقال 
مدير عام ش���ركة "الدر 
املنثور" ضرار الطراروة 

أن الش���ركة اس���تعدت جيدا ملوسم 
عي���د الفط���ر املبارك عب���ر طرحها 
"الدر  املميز لعم���الء  الع���رض  هذا 
الش���ركة جلبت  أن  املنثور"، مبينا 
خالل الفترة املاضي���ة أكثر من 30 
نوعا م���ن البخور املتميز وهي ذات 
نوعيات مميزة وفاخرة وذات جودة 
عالي���ة، والتي يفضلها املس���تهلك 
الكويت���ي وتل��ق��ى إقباال واس���ع��ا 
داخ��ل املجتم����ع الكويتي. وأضاف 
الطراروة أن "ال���در املنثور تتعامل 
م���ع أكثر من 30 ن���وع من أصناف 
البخور والعود والتي تتميز بطريقة 
االنتقاء، ومنه���ا البخور الكمبودي 
والهندي ،والبخور الصيني والذي 
تتميز به "ال���در املنثور" وهو أجود 
أن���واع البخ���ور، وكذل���ك البخور 
األوس���ي واملالي���زي، باإلضافة إلى 

البخور االندونيس���ي 
والذي القى إقباال كبيرا 
الفت���رات األخيرة  في 
بالكوي���ت. وأوض���ح 
الط���راروة أن ع���رض 
"ال���در املنث���ور" املميز 
البخور مبناسبة  على 
الفط���ر س���وف  عي���د 
يس���تمر حت���ى نهاية 
املبارك  ش���هر رمضان 
في جمي���ع فروع الش���ركة . مبينا 
انه مت ط���رح كميات مناس���بة من 
جميع أنواع البخور في كافة فروع 
الشركة ملواجهة الطلب املتنامي من 
قبل العم���الء، وذلك قبل حلول عيد 

الفطر املبارك.

الدر املنثور  للعود والبخور تطرح »عرض العيد« في جميع فروع الشركة
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تتدرج وتشمل جميع العاملين في ديوان الوزارة والمناطق والمدارس الحكومية

155 دينارًا مكافأة تشجيعية لإلداريين الكويتيين بـ»التربية«

أسماء الناجحين والناجحات بالمعهد الديني في الدور الثاني للعام الدراسي 2009/2008

 مريم بندق
رفعت وزارة التربية مقترحا لديوان اخلدمة املدنية القرار مكافأة 
تشجيعية لالداريني الكويتيني العاملني في الوظائف العامة والفنية 
املساعدة واملعاونة. وطلبت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي من 
الوكيلة املس���اعدة للقطاع االداري عائش���ة الروضان ارسال كتاب 
اس���تعجال للديوان للبت في مقترح ال���وزارة املرفوع للديوان منذ 
العام 2007. ويشمل املقترح العاملني االداريني في ديوان عام الوزارة 
واملناطق التعليمية واملدارس بحد اقصى 155 دينارا وتتدرج لتصل 
الى 55 دينارا، وجاء في طلب االس���تعجال املرفوع من الوزارة الى 
رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن: احلاقا لكتابنا املرس���ل اليكم رقم 
2018 املؤرخ 2007/2/18 بش���أن اعادة النظر في مكافآت العاملني من 

غير وظائف الهيئة التعليمية. 

وبناء على ما سبق عرضه وحرصا على تقليص التفاوت بني 
الفئات املشار اليها بكتابنا والوظائف املمنوح لها مزايا مالية بناء 
على قرارات صادرة من مجلس اخلدمة املدنية، فإننا نأمل عرض 
االم���ر على مجلس اخلدمة املدنية للنظ���ر بدعم طلبنا باملوافقة 
م���ع تأكيد م���ا ورد بكتابنا رقم 2018 بتاريخ 2007/2/18 بش���أن 
اعادة النظر في تعديل املكافأة التشجيعية للموظفني الكويتيني 
الشاغلني لوظائف اخلدمات التربوية واملوظفني الشاغلني للوظائف 
املرتبط���ة مبهنة التعليم بوزارة التربي���ة على النحو الذي ورد 

بكتابنا املشار اليه.

وباالشارة الى كتب وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية بشأن التصنيف 
الوظيف���ي للمجموعات الوظيفية، وتقديرا منا ملس���اهمة املوظفني 
الكويتيني العاملني باملدارس )غير وظائف الهيئة التعليمية( وديوان 
عام املناطق التعليمية وديوان ع���ام الوزارة في املنظومة العلمية 

التربوية. 
لذا نقترح منح مكافأة تشجيعية لشاغلي الوظائف املشار اليها 
حسب املجموعات الوظيفية، ومتنح للموظفني الكويتيني العاملني 
بالوزارة )غير وظائف الهيئة التعليمية( غير املش���مولني مبكافآت 
مرتبط���ة بنوع العمل او التخصص او املكافآت التي تصرف بصفة 

شخصية مع جواز اجلمع مع بدل التمثيل، وفقا للتالي:

عائشة الروضانمتاضر السديراوي

مجموعة الوظائف العامة
المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار(

المكافأة المقترحةالمجموعة/ الدرجة وظائف عامة

155أ

145ب

135االولى

125الثانية

115الثالثة

105الرابعة

95اخلامسة

85السادسة

75السابعة

65الثامنة

مجموعة الوظائف الفنية المساعدة
المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار(

المجموعة/الدرجة وظائف فنية 

مساعدة
المكافأة المقترحة

70االولى
65الثانية
60الثالثة
55الرابعة

50اخلامسة
 45السادسة

مجموعة الوظائف المعاونة
المكافأة التشجيعية المقترحة )بالدينار(

المجموعة / الدرجة وظائف 

معاونة
المكافأة المقترحة

55االولى

50الثانية

45الثالثة

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني 
ـ حكومي ـ بنين

حمد حربي غازي احلربي   ٭
59.3

خالد وليد عيس���ى العود   ٭
62.6

سالم بداح حزام الدوسري   ٭
64.2

قتيبة بن داود عقاب سالم   ٭
71

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني 
ـ حكومي ـ بنات

انعام نادر جوهر س���الم   ٭
بشير 67.1

س���ارة ري���اض محم���د   ٭
عبدالرحمن الدوسري 68

شيخة خالد صالح فرحان   ٭
السعيد 57.8

عائشة عبداللطيف خالد   ٭
العجيل 68.9

جند محزم حم���د محمد   ٭
السهلي 71.8

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني 
ـ مراكز ـ بنين

ب���در ناص���ر عبدالعزيز   ٭
السلطان 55.5

سعيد حمد حسن العجمي   ٭
68.5

طارق مطر ثجيل السلمان   ٭
67.7

علي محمد علي الفيلكاوي   ٭
63.3

قتيبة محمد علي اللوغاني   ٭
66.2

محمد تركي علي املطيري   ٭
63.4

يوس���ف محم���د مقب���ل   ٭
الزواهرة 72.2

يوس���ف يعقوب يوسف   ٭
عبداهلل 62

معهد ديني قرطبة/ ثانوي ديني 
ـ مراكز ـ بنات

اماني شعبان يوسف حسن   ٭
رضى 77.8

اميان ابراهيم عبدالرحمن   ٭
احمد املنصور 69.2

زبي���دة ذياب س���عدون   ٭
العنزي 60.4

شيخة هنداز حمد ظاهر   ٭
الظفيري 88.5

طيبة حام���د حمد حامد   ٭
العلي 56.3

عايشة رسمي محمد فرحان   ٭
نصار 79.2

مريم بندق

اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي أسماء الناجحني والناجحات 
في االمتحانات املعهد الديني الدور الثاني للعام الدراسـي 2009/2008، 

وفيما يلي أسماء الناجحني والناجحات والنسب احلاصلني عليها:

عايشة فجري قالب الفجري   ٭
الصايل 59.7

عنود غالب عبداهلل جويعد   ٭
خليل الشمري 50.3

فاطمة سيد السراج الدين   ٭
50.9

فلة عط���ا دهش الفضلي   ٭
54.5

نهى بدر عبداللطيف خليل   ٭
بن ناجي 61.2

معهد ديني العاصمة/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنين

احمد حج���ي احمد حجي   ٭
66.3

معهد ديني العاصمة/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنات

ابتس���ام حس���ني جروان   ٭
البذالي 54.3

هبة خال���د خضر عباس   ٭
64.8

معهد ديني مبارك الكبير/ 
ثانوي ديني ـ منازل ـ بنات

ش���عاع س���عد س���لطان   ٭
العتيبي 67.5

فاطمة لفتة محمد املطيري   ٭
53.8

معهد ديني فروانية/ ثانوي 
ديني ـ حكومي ـ بنات

اميان حمود شداد دواس   ٭
املطيري 67.5

بشاير برغش فهد برغش   ٭
املطيري 73

عائشة سالم سليمان سالم   ٭
اخلشان 62.2

معهد ديني فروانية/ ثانوي 
ديني ـ مراكز ـ بنات

احالم علي وادي سليمان   ٭
الشمري 67.4

امل عبداهلل محمد عرادة   ٭
57.6

اميان ياسر ختالن الودعاني   ٭
63.2

اسيل يوسف يعقوب بن   ٭
جيل 58.4

بخيتة سالم مبارك املري   ٭
64.7

جوزة حطاب كهف املطيري   ٭
68.6

حبيبة خالد زريج العازمي   ٭
70.4

حصة بدر عبداهلل الديحاني   ٭
79.7

ربيعة صبار دحل الشمري   ٭
67.4

ساهرة عايد جابر العنزي   ٭
63.6

س���هام كرمي مطشر عابر   ٭
الظفيري 62.6

عهود عواض زايد املطيري   ٭
57.5

ماجدة عبدالرحمن حسني   ٭
اخلالدي 72.8

مني���رة مفل���ح م���رزوق   ٭
الرشيدي 68.3

منيفة مواس راكان غريب   ٭
الشمري 75.7

مها مطلق محمد العتيبي   ٭
59.9

نوف عقيل حاكم املهيني   ٭
الشمري 66.4

معهد ديني الفروانية/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنين

حي���ات اهلل نث���ار احمد   ٭
55.8

عجران محمد فهد عسكر   ٭
العجمي 69

معهد ديني الفروانية/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنات

امل نقي مرزوق املطيري   ٭

66.3
هديبة مطلق راشد املطيري   ٭

67.8
ياسمني مصطفى محمود   ٭

اسماعيل 80.3

معهد ديني الفحيحيل/ ثانوي 
ديني ـ حكومي ـ بنين

احمد بادي بداي غنيمان   ٭
املطيري 62.9

احمد حسني حسن جالل   ٭
58.7

احمد حمد الفي فالح بطي   ٭
احملية املطيري 67.3

بندر خال���د جاعد فيصل   ٭
العتيبي 60.7

حسني مسعود مسفر مهدي   ٭
العجمي 60.7

حمد صالح محمد العويصي   ٭
60

سلمان محمد مرزوق محمد   ٭
العازمي 64.9

عبدالعزي���ز عايد محمد   ٭
ضيف اهلل الضليعي 64.6

عبداهلل جاراهلل فهد نابي   ٭
العجمي 65.4

عبداهلل سعد صالح راشد   ٭
الفي 71.8

عبداهلل فهد س���الم درع   ٭
العجمي 61.8

عمر مفلح دهلوس هادي   ٭
الرشيدي 66.2

غ���امن احمد س���عود زبن   ٭
اللميع 78.5

فراج عامر عبداهلل فراج   ٭
العجمي 62.7

فهد سالم جابر مطر عبد   ٭
54.7

مش���عل بدر ساير عوين   ٭
الشمري 62.8

ف���الح بطي  ب���در  ناصر   ٭
املطيري 67.8

معهد االيمان الشرعي/ ثانوي 
ديني ـ خاص ـ بنين

جاس���م لعل محمد خان   ٭
محمد 64.2

عبداهلل جمعة خان نور   ٭
محمد 54.9

عبداملتني مير افضل ولي   ٭
محمد 55.7

علي صالح الدين عبداجلليل   ٭
علي 67.7

محمد فليح عطوان مخلف   ٭
74.2

معهد ديني الفحيحيل/ ثانوي 
ديني ـ مراكز ـ بنين

طارق محمد راشد الصقيهي   ٭
61

عيد جاب���ر عي���د عقاب   ٭
68.4

فه���د بطح���ي ادحي���الن   ٭
املطيري 63.4

ماضي من���ني مجبل زايد   ٭
الشمري 70.8

العلي  محم���د عب���داهلل   ٭
63.9

مشاري فهد عبداهلل العنزي   ٭
77.6

مضح���ي عكاش س���عد   ٭
العبدلي 72.3

نصر حمد راشد الوهيبي   ٭
70.3

معهد ديني الرقة/ ثانوي ديني 
ـ مراكز ـ بنات

بدرية فيحان براك العازمي   ٭
69.6

بدور مرزوق رزيق العتيبي   ٭
62

بشاير مانع زعال العتيبي   ٭
71.2

تهاني ذياب بداح املطيري   ٭
73.2

خزنة ناصر عبيد العجمي   ٭
63.2

سعاد عبداللطيف علي حمد   ٭
العنزي 80.1

عبير مساعد ناصر العازمي   ٭
63.9

عزيزة عيد سعيد الصواغ   ٭
العازمي 67.7

عشية خالد هادي العازمي   ٭
60.5

فلوة ناصر حسني العجمي   ٭
64.5

فوزية عنتر احلميد 69.7 ٭
مرمي علي رمضان العنزي   ٭

64
ندى خضر عبداحملس���ن   ٭

السويدان 63.4
نوفة نايف سعود حمادة   ٭

67.2

معهد ديني االحمدي/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنين

احمد عبيد صقر الديحاني   ٭
60.8

سعد محمد خلف عوض   ٭
العنزي 57.7

العازمي  مطلق فهد فالح   ٭
81.8

وليد باني شنيف الفضلي   ٭
50

يوس���ف حجاب ش���اهر   ٭
محراث العنزي 66.4

معهد ديني االحمدي/ ثانوي 
ديني منازل ـ بنات

اميان حميد شهاب الشطي   ٭
71.6

جواهر س���عدون سعود   ٭
العازمي 75

رمي خالد عبداهلل الدبيخي   ٭
66.1

س���لمى منص���ور فال���ح   ٭
العجمي 54.6

فاطمة ناصر علي العجمي   ٭
58.9

ماجدة نوري حسني 59 ٭
نوال حبيب حبيب العازمي   ٭

58.7

معهد ديني الجهراء/ ثانوي 
ديني ـ مراكز ـ بنين

انور ثامر ش���امان محمد   ٭
50

صباح مزهر مطلق عبيد   ٭
62.9

علي عبداهلل علي العجمي   ٭
61.3

الفي فهد رفاعي املطيري   ٭
68.7

معهد مريم بنت طارق/ ثانوي 
ديني ـ مراكز ـ بنات

آمنة عوض هديبان عواد   ٭
الرشيدي 63.4

عف���اف ثوين���ي فرحان   ٭
العنزي 73.7

معهد ديني الجهراء/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنين

س���عود ع���ودة مش���عل   ٭
الظفيري 74.6

مزيد حنون علوان محمد   ٭
65.3

معهد ديني الجهراء/ ثانوي 
ديني ـ منازل ـ بنات

انفال حسن حمود الشمري   ٭
68.6

ان���وار صال���ح حبي���ب   ٭
الظفيري 74.1

حس���ناء معت���ق حمدان   ٭
احلسيني 74.1

حنان هليل حمد العنزي   ٭
64.9

عايش���ة عبداهلل صياح   ٭
اسميران 59.8

»المستقبل الطالبي« تهنئ بإقرار 
البكالوريوس ومكافأة »الميداني«

محمد المجر
وجه املنسق العام لقائمة املستقبل الطالبي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي املطيري بالشكر 
للهيئة االدارية لالحتاد لسعيها احلثيث في خدمة اجلموع 
الطالبية، مباركا للطللالب والطالبات اقرار تطبيق نظام 
البكالوريوس في باقي كليات الهيئة والذي سيبدأ تطبيقه 
فعليا بثالثة تخصصات كمرحلة أولى يتم تطبيقها مع بداية 
تسجيل الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2009 وهي 
تخصص هندسة كيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية، 
وتخصص علوم اغذية وتغذيللة بكلية العلوم الصحية، 
وتخصص اللغة الفرنسية بكلية التربية االساسية ومن 
ثم يتم تطبيقه بباقي اقسام الكليات على مراحل. واشار 
املطيري الى ان تطبيق نظام البكالوريوس من شأنه اتاحة 
الفرصة لطالب وطالبات الهيئة الستكمال دراستهم داخل 
الكويت بدال من سفرهم للدول املجاورة كما يوفر عليهم 
عناء السللفر وغربتهم في بلدان اخرى، فضال عن كونه 
يوفللر على اولياء االمور تكبللد املزيد من االعباء املادية 
التي ترهق ميزانية األسرة، كما ان حصول الطالب على 
البكالوريللوس داخل الكويت سلليضمن مخرجات على 
مستوى عال من الكفاءة تفخر بها الهيئة. كما هنأ اجلموع 
الطالبية باقرار مكافأة التدريب امليداني التي حترك االحتاد 
عليها بقوة وقال ان اقرار املكافأة سيخفف عن الطالب 
والطالبات الكثير من االعباء في تلك الفترة االنتقالية من 
حياتهم، كما ان تلك املكافأة مبثابة حافز ومشجع للطلبة 
نظرا للمعاناة التي يتحملونها اثناء فترة التدريب كونها 

حتتاج ملصروفات باهظة.

للمراحل التعليمية الثالث وال يدخلها المرضى العاديون

لجان للطلبة المصابين بإنفلونزا الخنازير المتحانات 
الدور الثاني تبدأ  29 الجاري وحتى 5 أكتوبر

 مريم بندق
أق���رت وزارة التربية أمس طلب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تنظيم جلان خاصة 
للطلبة املصابني بانفلونزا اخلنازير 
الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الدور 
الثاني. وقالت مصادر تربوية مطلعة 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان 
االمتحانات له���ؤالء الطلبة تبدأ 29 
اجلاري ومتتد حتى 5 اكتوبر املقبل 

للمراحل التعليمية الثالث.
وكشفت املصادر عن انه لن يحق 
للطلب���ة الذين تخلف���وا عن حضور 
الثاني دخول هذا  ال���دور  امتحانات 
االمتحان حتى لو لديهم اعذار طبية. 
هذا، وناقشت جلنة االستعداد الستقبال 
الدراس���ي اجلديد 2010/2009  العام 
التقاري���ر املقدمة م���ن مديري عموم 
املناطق التعليمية حول االستعدادات 
واملعوقات التي ما زالت تعاني منها 

بعض املناطق وجددت اللجنة تأكيدها 
املركزية  االدارات  على ضرورة قيام 
بتلبية وس���د االحتياج���ات املتبقية 

للمدارس. 
وقررت في هذا الصدد اعادة مخاطبة 
وزارة الكهرباء واملاء إليصال التيار 
الكهربائي للفصول االنشائية اجلديدة، 
الكهربائي  التيار  الى ايصال  مشيرة 
جلميع املدارس اجلديدة، ومستدركة 
بان الوزارة مستعدة في حال التأخر 

بتوفير مولدات كهرباء.
اللجنة بحثت  ان  وأكدت املصادر 
تنفيذ تعليمات وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي احلمود 
بخصوص توفير املكيفات وبرادات 
املياه في جميع املدارس. هذا، وأكدت 
املص���ادر ان االث���اث اجلديد والكتب 
الدراس���ية وصلت الى املدارس ويتم 
اآلن استكمال سد النواقص خالل فترة 

العيد.


