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ضم البرازي ومرسي إلى عضوية لجنة التراخيص الطبية

الساير حدد اختصاصات لجنة تقصي الحقائق بتقرير ديوان المحاسبة

تفويض مديري عموم المناطق التعليمية بممارسة
بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام

بناء على طلب وزيرة التربية

تسجيل طلبات النقل بين المناطق التعليمية حتى 31 مارس

مريم بندق
بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي أصدرت الوكيل املس���اعد 
للتعليم العام منى اللوغاني قرارا بشأن 
تفويض مديري عموم املناطق التعليمية 
في ممارس���ة بعض اختصاصات الوكيل 

املساعد للتعليم العام ومنها:
أوال: أن يف���وض مديرو عموم املناطق 
التعليمية كل في نطاق منطقته التعليمية 
في ممارسة االختصاصات بشأن املوظفني 
في املناطق التعليمية واملدارس التابعة لها 

وذلك وفقا لآلتي:
1 � التأديب: اإلحالة الى التحقيق والوقف 
عن العمل ملصلحة التحقيق، وحفظ التحقيق 
وفقا للمادة 1/30 من املرسوم بقانون اخلدمة 
املدنية، واملواد )54(، )56(، )60( وما في 
حكمها من املرسوم في شأن نظام اخلدمة 
املدنية، وذلك بالنس���بة ملوظفي اجلهات 
التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب، واذا 
نسب إلى أكثر من موظف مخالفة واحدة أو 
عدة مخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطا ال 
يقبل التجزئة وكان بينهم من يشغل وظيفة 

من الوظائف املستثناة انعقد االختصاص 
للوكيل املساعد للتعليم العام.

2 � االذن بالتغيب اجلزئي: االذن للموظف 
بالتغي���ب اجلزئي بناء على طلبه وكذلك 
اإلذن له بالعودة للنظام العادي وفقا الحكام 
امل���واد )37(، )38(، )39(، )41( من قرار 
مجل���س اخلدمة املدنية رقم )41( لس���نة 
2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل 
الرسمي، كما ال يجوز تفويض املستوى 
األدنى في ممارسة االختصاصات الواردة 

في هذا القرار.

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم����ود قرارا بتحديد 
االثنني املوافق 4 اجلاري حتى االربعاء 31 
مارس 2010 موعدا لتسجيل طلبات النقل 
بني املناطق التعليمية )النقل اخلارجي( 
وبني م����دارس املناطق التعليمية )النقل 

الداخلي(.
ونص القرار كذلك على حتديد الثالثاء 
املوافق 31 اغس����طس 2010 موعدا نهائيا 
إلصدار ق����رارات نقل أعض����اء الهيئتني 
املناطق  ب����ني  اإلش����رافية والتعليمي����ة 
التعليمية وحتدي����د اخلميس املواف���ق 
30 س����بتمبر 2010 موع�������دا نهائي��������ا 

إلصدار ق����رارات نق���ل أعض���اء الهيئتني 
اإلشرافية والتعليمية بني املناطق التعليمية 
بني مدارس ومراح����ل املنطقة التعليمية 

الواحدة.
ويوقف اصدار قرارات النقل بنوعيها 
بع����د املواعي����د احملددة وعل����ى جه���ات 

االختص��اص العل���م والتنفي��ذ.

حيدر: الحكومة مهتمة بمكافحة أي تلوث بيئي يضر بالحياة المعيشية للمواطنين

الرشود: مؤتمر أعصاب العيون
فرصة للقيام ببحوث إكلينيكية مشتركة

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد لش���ؤون اخلدمات 
الطبية األهلية د.راشد الرشود 
ان تخصص أمراض أعصاب 
التخصصات  العي���ون م���ن 
الطبية النادرة في مجال طب 
العيون، ولذل���ك يحظى هذا 
التخصص ليس فقط باهتمام 
العيون فحسب ولكن  أطباء 
أطباء وجراحي املخ واألعصاب 
والعدي���د م���ن التخصصات 

الطبية األخرى.
جاء هذا خالل الكلمة التي 
ألقاها الرشود نائبا عن وزير 
الصحة د.هالل مساعد الساير 

افتتاح مؤمت���ر أعصاب  في 
الدولي األول والذي  العيون 
أقي�����م حتت رعاي���ة وزارة 
الصحة بفن���دق موڤنبي���ك 

الب��دع.
وبني الرش���ود ان املؤمتر 
يعتب���ر فرصة ملد جس���ور 
التعاون بني االستش���اريني 
ف���ي الكوي���ت ونظرائهم في 
مختلف الدول املتقدمة من أجل 
القيام بالبحوث اإلكلينيكية 
املشتركة، مما يسهل عملية 
االستشارات الطبية في احلاالت 
الصعبة التي حتتاج إلى آراء 

متخصصة.
الرش���ود اهتمام  أكد  كما 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 
الدائمة  الوزراء ورعايته���م 
للخدمات الصحية على أرض 

الكوي��ت.
م���ن جانبه أوضح رئيس 
املؤمتر واستش���اري أمراض 
العي���ون د.رائ���د  أعص���اب 
بهبهاني، أن املؤمتر سيشهد 
أكثر م���ن 20 ورقة عمل على 
مدى يومني باالضافة إلى ورش 
عمل مفتوحة في اليوم األخير 
تق���دم فيها ح���االت مختلفة 

ألمراض أعصاب العيون.
وبني أن أهم ما مييز املؤمتر 

أن���ه األول م���ن نوع���ه على 
مستوى الكويت نظرا لكونه 
مخصصا لتخصص نادر من 
تخصصات طب العيون، وقال 
»لهذا حرصنا على استضافة 
نخبة من أفضل األطباء في هذا 
املجال عامليا ومن بينهم أربعة 
أطباء م���ن الواليات املتحدة 

األميركية وآخر من كندا«.
ال���ى ان املؤمتر  وأش���ار 
يه���دف إل���ى االط���الع على 
العالج  التطورات في  أحدث 
والتش���خيص إلى جانب أنه 
فرصة لتكوين شبكة اتصال 
م���ع األطباء االستش���اريني 
في اخلارج م���ن أجل تقوية 

التع���اون والتطوير  س���بل 
وتبادل اخلبرات واملعلومات 
وإقامة األبح���اث واملؤمترات 

املشتركة.

أكد نائ����ب املدير العام للهيئة العام����ة للبيئة الكابنت 
علي حيدر اهتمام احلكوم����ة بصحة املواطنني وحرصها 
الدائم على مكافحة اي تلوث بيئي يضر ويؤثر بحياتهم 

املعيشية.
وشدد حيدر في كلمة ألقاها خالل االجتماع الذي عقد 
امس في مقر الهيئ����ة العامة للبيئة مع اصحاب املصانع 
في منطقة الشعيبة الغربية على ضرورة التطبيق احلازم 
لقوانني السالمة البيئية على جميع الشركات الصناعية 

خصوصا القريبة من املناطق السكنية.
ودعا اجلميع س����واء في القط����اع احلكومي او القطاع 
اخلاص ال����ى تطبيق القوانني البيئية بالش����كل املوجود 

احلالي اضافة الى ما سيتم تطبيقه في املستقبل.
وق����ال ان الهيئة العامة للبيئ����ة حريصة كل احلرص 
على دفع عجلة التنمية الصناعية في البالد لدعم وتعزيز 

االقتصاد ولكن ضمن االلتزام الكامل باملعايير واالشتراطات 
البيئية حفاظا على صحة املواطن وسالمة بيئته.

واكد ان الهيئة جادة في حل مش����كلة جنوب الكويت 
بشكل جذري ووضعت حلوال متوازنة للمناطق السكنية 
والصناعيني في الشعيبة الغربية، مضيفا ان الهيئة تولي 

أهمية كبرى ملوضوع البيئة واحملافظة عليها.
من جانب����ه أكد رئيس جلنة التفتي����ش على مصانع 
الش����عيبة الغربية م.محمد العنزي ان االجراءات املزمع 
اتخاذها في منطقة الشعيبة الغربية لوقف التلوث البيئي 

في املنطقة ليست موجهة ضد الصناعيني.
وأشار العنزي الى ان جميع التوصيات التي رفعت الى 
مجلس الوزراء في هذا الصدد تصب في صالح السكان من 
حيث احلد من امللوثات البيئية وفي صالح الصناعيني حيث 
سيتم نقل اجلزء االكبر منهم الى مناطق صناعية جديدة 

اكثر تنظيما واكبر حجما لتس����توعب جميع الصناعات 
بطريقة تتناس����ب مع اجلميع. وق����ال »حرصنا على ان 
تكون توصيات اللجنة املرفوعة الى مجلس الوزراء قابلة 
للتطبيق وقادرة على حل مشاكل التلوث من جذورها«، 
مش����يرا الى ان احللول س����تعيد تنظيم منطقة الشعيبة 
الغربية بحيث يتم نق����ل أي مصانع ثقيلة منها ويكتفى 
فقط باملصانع اخلفيفة واملتوسطة والتي ال تؤثر مطلقا 

على املناطق السكنية القريبة منها.
وأضاف »هدفنا تركز على حماية السكان من التلوث 
وفي الوقت نفسه عدم احلاق الضرر بالصناعيني او توقف 
عجلة التنمية«. واستمع احلضور املشاركون في االجتماع 
الى وجهات النظر وتعليقات الصناعيني واصحاب املصانع 
ممن حضروا االجتماع على ما مت اتخاذه من اجراءات وكان 

واضحا تعاونهم التام ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن.

حنان عبدالمعبود
حدد وزير الصحة د.هالل الس���اير 
اختصاصات جلنة تقصي احلقائق فيما 
ورد في تقرير ديوان احملاسبة عن الرقابة 
الالحقة على تنفي���ذ ميزانية الوزارة 
للعام املالي 2008 � 2009 والتي شكلها 
اخيرا، ب� »اإلطالع على تقرير الديوان 
عن الرقابة الالحقة على ميزانية الوزارة 
للعام املالي 2008 � 2009، وطلب وفحص 
الردود الرس���مية املعدة من جانب كل 
القطاعات واجلهات املختلفة بالوزارة 
على مالحظات الديوان، ودراسة اجلدول 
الزمن���ي للموضوع من جانب اجلهات 
املختلفة بال���وزارة ملعاجلة مالحظات 

الديوان واإلجراءات الفعلية والعملية 
التي مت اتخاذها لتنفيذها، والطلب من 
تلك اجلهات تقدمي تقرير مفصل للجنة 
كل 3 أش���هر عن مدى التقدم في تنفيذ 
اإلجراءات املوضوعة إلجراء التصويبات 
الالزمة وفق اجل���دول الزمني احملدد، 
واإلطالع على التقارير الدورية للجهات 
وحتديد مدى التزام تلك اجلهات باجلدول 
الزمني احملدد ملعاجلة مالحظات ديوان 
احملاسبة اخلاصة بها، واقتراح اإلجراءات 
القانونية املناسبة حملاسبة املسؤولني 

عن املخالفات إن وجدت«.
وجاء في امل���ادة الثالثة من القرار 
أن »للجنة احلق في االس���تعانة مبن 

تراه مناسبا الجناز مهامها في املناطق 
الصحية واجلهات األخرى في الوزارة«، 
مشيرا إلى أنه »على جميع القطاعات 
بالوزارة واملناطق الصحية واملستشفيات 
االلتزام بالتعاون التام مع اللجنة لتوفير 
كافة البيانات واملستندات واملخاطبات 
التي تطلبها اللجنة«، فيما طالبت املادة 
اخلامس���ة من القرار بأن ترفع اللجنة 
تقارير دورية عن أعمالها كل 6 أش���هر 

إلى وزير الصحة لالطالع عليها.
اجلدير بالذكر أن د.الس���اير أصدر 
قرارا قبل يومني بتش���كيل جلنة عليا 
لتقصي احلقائ���ق فيما ورد في تقرير 
ديوان احملاس���بة عن الرقابة الالحقة 

على تنفيذ ميزانية الوزارة للعام املالي 
2008 � 2009، برئاس���ة وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي وعضوية وكالء 
الوزارة املساعدين للشؤون القانونية 
وش���ؤون األدوية وش���ؤون اخلدمات 
العامة والصيان���ة، إضافة إلى أعضاء 
آخرين. كم���ا أصدر الوزير قرارا بضم 
التراخيص الصحية  إدارة  نائب مدير 
القانوني  البرازي واملستشار  د.محمد 
للوزارة عاصم مرسي إلى عضوية جلنة 

التراخيص الطبية.
في سياق متصل، أصدر وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي قرارا بندب الطبيب 
عمار بارون لوظيفة نائب مدير مستشفى 

الرازي، كما أص���در العبد الهادي قرارا 
بإعادة تشكيل جلنة التفتيش ومراقبة 
األداء في منطقة العاصمة الصحية برئاسة 
مدير مستشفى األميري د.نادر العوضي، 
وعضوية عدد من املختصني، كما أصدر 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون القانونية 
عبدالكرمي جعفر قرارا بتش���كيل جلنة 
لدراسة ومتابعة الطلبات التي ترد لديوان 
عام الوزارة من أثاث ومكاتب وأجهزة 
من إدارات الوزارة املختلفة. كما أصدر 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون اإلدارية 
مرزوق الرشيدي قرارا بتكليف املنسق 
اإلداري من���ال الهاجري القيام بوظيفة 

رئيس قسم االجازات الدورية.

جانب من احلضورد. راشد الرشود متحدثا

علي حيدر

مريم بندق
اعتمد رئيس ديوان اخلدم����ة املدنية عبدالعزيز الزبن صرف 
املكافآت املالية للمشاركني في فريق عمل البطولة املدرسية اخلليجية 
األولى لكرة القدم حتت س����ن الرابعة عشرة التي أقيمت مؤخرا 

في الكويت.
ج����اء االعتماد بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود حيث تضمن: املوافقة على منح مكافآت 
مالية تتراوح بني )50 دينارا و750 دينارا( للمشاركني في فريق 
عمل البطولة املدرسية اخلليجية األولى لكرة قدم الصاالت حتت 
سن الرابعة عشرة في الكويت وعددهم 47 مشاركا عن الفترة من 

9/15 حتى 2009/11/15.
ومنح مكافآت مالية تتراوح بني )10 دنانير و50 دينارا( يوميا 
ملرافقي الوفد الكويتي في البطولة عن فترة مشاركتهم من 10/15 

حتى 2009/11/8 وعددهم 9 مشاركني.
وخاطب الزبن الوزيرة باآلتي:

1 � املوافق����ة على منح املكافآت املالية املقترحة من قبلكم على 
ان يتم خصم نس����بة 25% من قيمتها، وذلك للمشاركني في فريق 
عمل البطولة املدرسية اخلليجية األولى لكرة قدم الصاالت حتت 
سن الرابعة عش����رة في الكويت وعددهم 47 مشاركا عن الفترة 
من 9/15 حتى 2009/11/15 عل����ى ان يتم الصرف من بند املكافآت 

)مكافآت أعمال أخرى( ملرة واحدة.
2 � املوافقة على منح مكافآت مالية ملرافقي الوفد الكويتي في 
البطولة عن مش����اركتهم، خالل الفترة من 10/15 حتى 2009/11/8 
في حدود الفئات املالية الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلس����ته 
رقم 1986/28 بتاريخ 1986/6/1 بش����أن أسس وضوابط استضافة 
الكويت للمؤمترات واالجتماعات والندوات حسب الدرجة الوظيفية 
لكل منهم، على ان يت����م الصرف من بند املكافآت )مكافآت اعمال 

اخرى(.
3 � على ان يش����ترط توافر االعتماد املالي الالزم في هذا البند 

مبيزانية جهتكم � الباب األول � الذي يسمح بهذا الصرف.

750 دينارًا الحد األقصى لمكافآت 
البطولة المدرسية الخليجية

)كرم دياب(

تبدأ بـ 9 دنانير لمديري المدارس وتنتهي بـ 5 لإلداريين

الحمود اعتمدت مكافآت تصحيح 
»الرابع والخامس« االبتدائيين

الوظيفة باالمتحان
الوظيفة األصلية 

للمكلف
فئة المكافأة بالدينار 

عن اليوم

رئيس جلنة تقدير الدرجات 
9مدير مدرسةباملدرسة

نائب رئيس جلان تقدير 
7مدير مساعدالدرجات باملدرسة

رئيس قسم / مراجع جلنة تقدير الدرجات
8معلم

6معلممقدر الدرجات )مصحح(

5مدخل بياناتعضو إداري / مدخل الدرجات

ثانيا: تص���رف املكافأة عن 
التصحي���ح واملراجعة  أعمال 
ورصد الدرجات التي تتم خارج 

الدوام الرسمي.
ثالثا: تصرف املكافآت وفق 

الضوابط التالية:
1 � يص���در ق���رار عن مدير 
املدرسة بتحديد أسماء املكلفني 
التصحي���ح واملراجعة  بلجان 
ورص���د الدرجات م���ع حتديد 
تاريخ بدء العمل وفقا للتواريخ 
الدوري رقم  احملددة باجلدول 
)1( بشأن مواعيد االمتحانات 
وال���دوام واإلج���ازات مبراحل 

التعليم العام.
انته���اء أعم���ال  � بع���د   2
التصحيح واملراجعة وإدخال 
البيان���ات باحلاس���وب تع���د 
الكش���وف اخلاصة باملكافآت 
وفقا للنماذج املعتمدة من قبل 
الوزارة، ويتم اعتمادها من قبل 
مدير املدرس���ة ومن ثم ترسل 
للجهة املختصة حسب الضوابط 

واآللية.
3 � تصرف املكافآت للمكلفني 
وذلك عن األعمال التي تتم خارج 

أوقات الدوام الرسمي فقط.
4 � حتسب مدة مزاولة املكلف 
عن أيام العمل الفعلية وليس 

عن فترات العمل باليوم.
الدراسية ذات  � املجاالت   5
الورقتني يكون التصحيح فيها 

مدة يومني.
6 � في ح���ال تكليف معلم 
القي���ام بعمليت���ي التصحيح 
وعضوية جلنة املراجعة يجب 
أال يزيد عدد أيام تكليفه بالعملني 
عن مدة أيام العمل بالتصحيح 
واملراجع���ة واحمل���ددة بقرار 

التكليف.
رابع���ا: يعمل به���ذا القرار 
الدراس���ي  العام  اعتبارا م���ن 

.2010/2009
خامس���ا: على جميع جهات 
القرار  االختصاص تنفيذ هذا 

والعمل به.

تعميم قرار التفويض
وتنقالت المعلمين

عممت الوزارة أمس قرار وزيرة التربية بش���أن مواعيد تنقالت 
املعلم���ني وتفويض مديري عموم املناطق التعليمية بش���أن بعض 
صالحيات الوكيل املس���اعد للتعليم العام، وقد س���بق ل� »األنباء« 

نشر القرارين.

مريم بندق
التربية  اعتم����دت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بشأن صرف 
مكافآت أعضاء جلان تصحيح 
امتحانات النقل للصفني الرابع 
واخلام����س االبتدائيني، وذلك 
بعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدم����ة املدنية لس����نة 1979 
الوزاري  وتعديالتهما، والقرار 
رقم 2009/427 الصادر بتاريخ 
2009/12/13 واخل����اص بصرف 
مكافآت تصحيح امتحانات النقل 
الى  في الصفوف من السادس 
الثاني عش����ر، وكت����اب ديوان 
اخلدم����ة املدني����ة رق����م )م خ 
م/2006/14/291( امل����ؤرخ ف����ي 
2006/3/28 بش����أن تفوي����ض 
الوزارة في حتديد الفئات العاملة 
باالمتحانات وحتديد املكافأة التي 
يستحقونها، وعمال مبا تقتضيه 

مصلحة العمل.
وجاء في القرار:

أوال: حتدد فئات املكافأة املالية 
للمكلف����ني بأعم����ال التصحيح 
ورصد الدرجات عن امتحانات 
النقل للصفني الرابع واخلامس 

االبتدائي طبقا ملا يلي:

د. موضي احلمود


