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أساتذة القانون لـ»األنباء«: حرماننا من مزاولة مهنة المحاماة قرار مفاجئ وغير صحيح قانونيًا
ووفقا لقانون اجلامعة وقانون احملاماة 
نحن محامون معتمدون اقسمنا بقسم 
احملاماة، وليس هناك أي مسبب لسحب 
الترخيص، وكل ما قيل حول هذا االمر 
غير صحيح. وقال د.السمدان: وحول ما 
قيل ان الترخيص املمنوح لنا من وزارة 
التعليم العالي انتهت مدته منذ سنوات 
هذا الكالم غير صحيح، فنحن منذ ايام 
قدمنا على جتدي����د الترخيص واتخذ 
قرار بالتجديد من قبل جامعة الكويت 
وليس من التعليم العالي، فنحن ال نأخذ 

الترخيص من وزارة التعليم العالي.
من ناحيته قال د.مدوس الرشيدي 
من قسم القانون الدولي: ان هذا القرار 
سياس����ي أكثر من كونه قرارا قانونيا، 
واذا نظرنا الى الناحية القانونية فسنجد 
ان جميع مكاتب احملاماة التي مت ذكرها 
وعددها حوالي 14 مكتبا تستند الى قانون 
اجلامعة وقانون انشاء جمعية احملامني. 
ولفت د.الرش����يدي الى ان اس����تخراج 
التراخيص من جامعة الكويت يحتاج 
احيانا الى سنة كاملة من االجراءات، ففي 
البداية يتم عرضها على جلنة القسم ثم 
بعد ذلك يعرض على مجلس الكلية ومن 
ث����م على مجلس اجلامعة ومن ثم على 
وزيرة التعلي����م العالي وبعدها يصدر 
قرار بالتجديد، وتلك االجراءات حتتاج 
الى سنة كاملة. واعلن د.الرشيدي ان 
تلك القرارات من وجهة نظره هي قرارات 
سياسية لتحجيم اساتذة اجلامعة من 
ممارس����ة مهنة احملام����اة وهي قرارات 
مسّيس����ة وااليام املقبلة ستكشف عما 
حتت تلك القرارات التي ال متثل شيئا، 
فهي ال متثل شيئا على االطالق، وحول 
االجراء الذي سيتخذه في االيام املقبلة 
قال د.الرش����يدي: س����أتبع االجراءات 

لنا ومركزنا القانوني ومركزنا العلمي 
وسنجد الطرق املناسبة لتحقيق تلك 
األمور وفقا للقنوات القانونية املتاحة 
ولن نس����كت عن ذل����ك األمر ونأمل ان 
اإلخ����وة بجمعية احملام����ني يعيدون 
حساباتهم مرة اخرى وان يعطونا املدة 
الكافية لتجديد التراخيص الالزمة فما 
يسري علينا يسري على جميع احملامني 
واستغرب حقيقة استهداف أساتذة كلية 
احلقوق بجامع����ة الكويت فقط مبثل 

تلك القرارات.

وحاليا مجرد إج����راء روتيني بتقدمي 
طلب التجديد والس����ير في االجراءات 
الروتينية املعتادة باجلامعة ولكن ان 
نفاجأ بأن يجتمعوا يوم 2 فبراير وفي 
اليوم التالي تنشر األخبار في الصحافة 
ونحن آخر من نعلم، فهذا األمر مرفوض 
جملة وتفصي����ال.  وزاد: وعتبنا على 
زمالء املهنة أوال، اما بالنسبة حلقوقنا 
املناس����بة واملالئمة  الطرق  فسنعرف 
لكفالة حقوق موكلينا وس����معتنا في 
الس����وق واحترامنا واحترام اآلخرين 

»المحامين« أعادت قيد 5 أساتذة
رئي��س جمعي��ة احملامني  أفاد 
احملامي عم��ر حمد العيس��ى بأن 
اجلمعية ستعيد قيد اساتذة اجلامعة 
الذين صدر قرار بشطبهم من جلنة 
للجمعية  التابع��ة  احملام��ني  قبول 
 2010/2/3 االربع��اء  االول  ام��س 
التراخيص  تقدميه��م  بع��د  وذلك 
االدارية الالزم��ة للقيد في جدول 
احملام��ني املش��تغلني ال��ذي أعقب 
تقدميها بعد صدور قرار الشطب، 
علما ان ه��ذه التراخيص الصادرة 
بتواريخ س��ابقة لم تقدم للجمعية 
وقت صدور قرار الشطب، كما اكد 
العيس��ى ان عضوية اعضاء هيئة 
تعطيهم  احلق��وق  بكلية  التدريس 
مراك��ز قانونية، خاصة بالنس��بة 
واالش��تغال  احملاماة  مهنة  لقانون 
به��ا جلهة احملاماة حيث تس��تلزم 
طبيعته��ا جتديد ه��ذه التراخيص 

عند دفع الرس��وم الس��نوية ومبا 
يفي��د اس��تمرار املرك��ز القانوني 
ال��ذي يب��رر اس��تمرار ترخيص 
مزاولة املهن��ة، وذلك خالل الفترة 
احمل��ددة من قب��ل ادارة اجلمعية. 
ويذك��ر ان جلنة القب��ول بجمعية 
ام��س  انعق��دت  ق��د  احملام��ني 
2010/2/4 وأع��ادت قي��د كل م��ن:
1 - د.محمد عبداحملسن املقاطع.
2 - د.س��امي عبداهلل الدريعي.
املان��ع. عل��ي  د.ع��ادل   -  3
النام��ي. د.عل��ي س��يف   -  4
الظفي��ر. عاي��د  د.فاي��ز   -  5

وذلك بع��د ان قدم��وا ما يفيد 
حصولهم عل��ى الترخيص ملزاولة 
مهن��ة احملاماة من وزي��رة التربية 
ووزي��رة التعلي��م العال��ي رغ��م 
عدم تق��دمي ه��ذه التراخيص في 
اللجنة. فت��رة س��ابقة الجتم��اع 

القانونية العادية املتعارف عليها وهي 
اجراءات التجديد فاحلق موجود يحميه 
القانون. وحول آلية التسريع في اجراءات 
التجديد بدال من ان تأخذ س����نة كاملة 
قال د.الرشيدي: في احلقيقة اذا صلحت 
النفوس ال نحتاج الى اي ش����يء آخر، 
فمشكلتنا في اصالح النفوس، فالقرار 
خاص بأس����اتذة اجلامعة الذين هم في 
االصل من قاموا بتدريس احملامني الذين 
يعملون حاليا في جمعية احملامني، ومن 
الصعب جدا على اي صعب يتمتع برحابة 
الصدر وس����عة االفق ان يتخذ مثل هذا 
القرار ألن اج����راءات اجلامعة معروفة 
لدى اجلميع، واغلب االساتذة لم يفتحوا 
مكتب محاماة من اجل كسب الرزق بل 
من اجل التدريب، فأغلب مكاتب اساتذة 
كلية احلقوق تقوم بتدريب طلبة احلقوق 
وأيضا يكتس����ب أستاذ اجلامعة خبرة 
في احلياة العملية م����ن اجل مواصلة 
بحثه العلمي وجند ان مكتب أس����تاذ 
اجلامعة قد يكون مغلقا طوال الس����نة 

قانون احملام����اة، فليس مطلوبا تقدمي 
ترخيص س����نوي وإمنا املطلوب فقط 
تقدمي موافقة اجلامعة عند تقدمي طلب 
القيد ومت قي���دنا، متابعا: وأس����تغرب 
حقيقة هل بع���د مرور 12 عاما تذك���روا 
انه البد لنا م���ن تقدمي التجديد للقي���د؟ 
فهذا الطل���ب غير صحيح وال يجوز من 
الناحي���ة القانونية وبه تعسف كبير.

 الفتا الى ان هذا القرار ناجت عن سوء 
فهم للقانون وسوء فهم أيضا للنصوص 
القانونية وعدم احترام للزمالة من قبل 

إخواننا احملامني بجمعية احملامني.
متابعا: فيفترض ان اعضاء اجلمعية 
هم زمالء مهنة وكان لزاما عليهم احملافظة 
واحل����رص على هذه الزمالة، ولكن اذا 
انن����ا بحاجة لتجديد  كانوا يعتقدون 
تراخيصنا فكان يفترض ان يتم تبليغنا 
بهذا األم����ر، فقضية جتديد الترخيص 
ليست قضية مستحيلة بالنسبة لنا من 
الناحية القانونية ولكن العملية فقط 
روتينية وحصلنا عليها في الس����ابق 

ويكتفي بقضية او اثنتني فقط بخالف 
املكاتب األخرى اخلاصة مبحامني فتحوا 
تلك املكاتب ألسباب جتارية، اما أستاذ 
اجلامعة فال يهدف الى التكسب من وراء 
فتح مكتبه او املنافسة التجارية وامنا 
يهدف الى النواح����ي العلمية أكثر من 

النواحي املادية.
أما د.عادل املانع من قس����م القانون 
اجلزائ����ي فقال لنا: ان����ه لم يطلع على 
القرار حتى اآلن ولم يعلم به على الرغم 
من ان اسمه موجود ضمن اسماء ال� 14 
أستاذا الذين مت شطبهم وحرمانهم من 
مزاولة مهنة احملاماة،  وقال د.املانع: انا 
حاليا في إجازة تفرغ وال أدوام بالكلية 
ولم أعلم بالق����رار ولم أطلع عليه ولم 
يصلن����ي. وقال د.رش����يد العنزي من 
قس����م القانون الدولي بكلية احلقوق: 
أستغرب حقيقة صدور مثل هذا القرار 
ومع األسف فقد فوجئنا بصدور القرار 
امس األول، باالضافة الى ان هذا القرار 
مبني على فهم خاطئ للقانون السيما 

آالء خليفة 
في اعقاب صدور قرار من جلنة قبول 
احملامني في جمعية احملامني الكويتية 
بحرمان 14 اس����تاذا من كلية احلقوق 
بجامعة الكويت من مزاولة مهنة احملاماة 
بسبب انتهاء التراخيص املمنوحة لهم 
من وزارة التعليم العالي منذ سنوات، 
وقرار اللجنة بإخطار االس����اتذة الذين 
مت شطبهم ومنعهم من ممارسة املهنة 
بضرورة تعديل أوضاعه����م اذا أرادوا 
اعادة قيدهم من جديد، التقت »األنباء« 
بعضا من االس����اتذة الذين مت شطبهم 
ملعرفة رأيهم في ذلك القرار، حيث أكدوا 
لنا انهم فوجئوا بالق����رار ولم يعلموا 
به بالسابق واستغربوا تعامل جمعية 
احملامني وزمالء املهنة مع زمالئهم بهذه 
الطريقة وأكدوا انهم ستكون لهم اجراءات 
في القريب العاجل، في حني رفض الكثير 
من االس����اتذة التعليق او احلديث عن 
املوضوع واكتفوا بأنهم مشغولون في 

اجتماعات.
ف����ي البداية قال د.احمد الس����مدان، 
االستاذ بقس����م القانون الدولي بكلية 
الكويت والذي حتدث  احلقوق جامعة 
لنا اثناء تواجده خارج البالد: هذا القرار 
مفاجئ ولم يكن لنا معرفة سابقة بهذا 
الكالم وفوجئنا به يوم امس االول. وحول 
التراخيص قال د.السمدان: هذا  انتهاء 
االمر غير صحي����ح، باالضافة الى انه 
يفت����رض ان يعلن عم����ا اذا كان هناك 
ترخيص ام ال ولي����س اتخاذ قرار من 
دون علمن����ا ودون س����ابق انذار، وأكد 
د.السمدان انه س����يكون له اجراء فور 
وصول����ه الكويت، موضحا انه في قمة 
تفاجئ����ه بهذا القرار والذي ليس له اي 
مبرر قانوني من وجهة نظره، متابعا: 

أكدوا أن اللجنة اجتمعت 2 فبراير وأصدرت القرار ونشرته بالصحف واألساتذة آخر من يعلم

د.رشيد العنزيد.عادل املانعد.أحمد السمدان

الفالح: تدريب األئمة في أوروبا وأميركا على الوسطية
القاهرة ـ هناء السيد

قال وكي����ل وزارة االوقاف 
د.عادل الف����الح ان ما تقوم به 
الكويت من عمل خيري وانساني 
في مختلف بقاع العالم يعد سمة 
من سمات الشعب الكويتي منذ 
القدم اميانا منه بضرورة حتقيق 
التكافل والتراحم بني املسلمني 

وبدعم من القيادة السياسية.
واوضح اهمية دور الكويت 
اخلي����رى واالغاثي البارز على 

املستويني االسالمي والدولي.
وقال ان الكويت ممثلة بوزارة 
االوقاف ال تألو جهدا في سبيل 
العاملي  دعم املجلس االسالمي 
للدعوة واالغاثة واملس����اهمة 
من اج����ل تطوير وتفعيل عمل 
املجلس والتواصل بني جلانه 

املختلفة.
الكويت تهتم  ان  واض����اف 
بالعمل الفكري ببعده االنساني 
الى جان����ب العمل اخليري من 
خالل تبنيها نشر الوسطية التي 
جاءت بتوجيهات س����امية من 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحم����د لتصبح بذلك 
الكويت مصدر اشعاع للوسطية 
بني الدول العربية واالسالمية.
واش����ار في هذا السياق الى 

انشاء الكويت عدة مراكز لنشر 
الوسطية في مناطق مختلفة من 
العالم في اذربيجان ومانشستر 
وتشاد وعملت على تنظيم دورات 
مكثفة في املناطق االسالمية في 
روس����يا والقوقاز والشيشان 
لنش����ر الوس����طية والبعد عن 
التطرف والغلو وحماية الشباب 
من مخاطر التطرف واالرهاب.

واوض����ح د.الفالح ان هناك 
الرس����مية  تعاونا مع اجلهات 
بال����دول املختلف����ة واملجتمع 
املدني في سبيل تدريب االئمة 
في اوروبا وأميركا اميانا منها 
بض����رورة املس����اهمة في هذا 
العمل اخليري وانتهاج منهج 

الوسطية.
وع����ن اجتماع����ات املجلس 
العامل����ي للدع����وة  االس����المي 
واالغاثة، ق����ال ان االجتماعات 
تتركز حول اجنازات املجلس 
وجلانه املختلف����ة في مجاالت 
االغاثة العامة والتعليم والدعوة 
والتمويل واالستثمار اضافة الى 
مناقشة دور املجلس في قضايا 
تهم العالم االس����المي، خاصة 
قضية القدس الشريف واملرأة 

والطفل وحقوق االنسان.
وأكد ان هذه االجتماعات تهدف 

بروتوكوالت موقعة بني البلدين 
في مختلف مجاالت التعاون.

وق����ال ان الكويت حتتضن 
العلماء املصريني  العديد م����ن 
الى  الدع����وة والفكر  ورج����ال 
جانب الزي����ارات املتبادلة بني 
مس����ؤولي البلدين، مشيرا في 
الوقت ذاته الى مشاركة وزارة 
االوقاف الكويتية بوفد كبير في 
املؤمتر املقبل للمجلس االعلى 
للشؤون االسالمية الذي سيعقد 
22 اجلاري مبصر ويحمل عنوان 
الش����ريعة االسالمية  »مقاصد 

وقضايا العصر«.
أكد رئيس  من جهة اخرى، 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ونائب رئيس املجلس االسالمي 
العاملي للدعوة واالغاثة يوسف 
احلجي ان الكويت تقوم بعمل 
خيري واغاثي ملموس ملساعدة 
املسلمني في مختلف بقاع العالم 
وتقدمي يد العون لالنسان بغض 
النظر عن الدي����ن او العرق او 

اجلنس.
الهيئة  واعتبر احلج����ي ان 
اخليرية جزء من هذه املنظمات 
واملؤسسات اخليرية االسالمية 
واملراكز التي يحتاج اليها املسلم 

في كل مكان.

وقال ان الهيئة التي تتخذ من 
الكويت مقرا لها تهتم باالمور 
التعليمية واالغاثية والصحية 
والتنموي����ة عالوة على قضايا 
الدعوة ونشر املصحف الشريف 
والكتب االس����المية، سواء في 
منطقة اخلليج او العالم ككل.

واوض����ح احلجي ف����ي هذا 
االطار ان الهيئة تتعاون مع كل 
املؤسسات العاملية التي تعنى 
بتقدمي العون واملس����اعدة الى 
املسلمني كما تعمل على استثمار 
االم����وال ملس����اعدة الفقراء من 

املسلمني ومعاجلة قضاياهم.
الى اهمية اجتماع  واش����ار 
مجلس الدعوة واالغاثة، السيما 
ف����ي تبادل اآلراء ب����ني العلماء 
امله  واملفكري����ن، معربا ع����ن 
في ان تثم����ر هذه اللقاءات بني 
علماء االمة في مساعدة املسلمني 
وتوحيدهم امام التحديات التي 
تواجههم في اماكن متفرقة من 

العالم.
ويشارك في اجتماعات الهيئة 
التأسيس����ية ال����� 21 للمجلس 
االسالمي العاملي للدعوة واالغاثة 
التي تعقد بصفة دورية كل عام 
ما يزيد على 87 منظمة خيرية 

انسانية اسالمية عاملية.

الى تطوير عمل املجلس وجلانه 
املختلفة بشكل منظم وحتسني 
اجلوانب االدارية واالجراءات في 
املؤسسات اخليرية االسالمية 
التي تتبع املجلس في مختلف 
انحاء العالم، فضال عن مناقشة 
قضية الدع����وة والتركيز على 
الوس����طية ومحارب����ة الفك����ر 
املتطرف واالرهاب وتصحيح 

صورة االسالم واملسلمني.
وحول العالقات الكويتية � 
املصرية، اشاد د.الفالح بالتعاون 
املس����تمر ب����ني وزارة االوقاف 
ووزارة االوق����اف ودار االفتاء 
املصري����ة، مش����يرا الى وجود 

وكيل »األوقاف« أكد أن العمل الخيري سمة من سمات أهل الكويت

تشرك معهد األبحاث في تطوير مناهج العلوم للنانو

الحمود خاطبت الزبن لصرف مستحقات فريقي 
متابعة القضايا ومعاينة المباني المدرسية

متاضر السديراوي

مريم بندق
تصدر وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي األسبوع 
ق���رارات ترقية بعض  املقبل 
القياديني لس���د الشواغر في 
وظائ���ف املراقب���ني باملناطق 
التعليمي���ة لتنفيذها اعتبارا 

من 14 اجلاري.
وعلمت »األنباء« ان القرارات 
تشمل وظيفة مراقب التعليم 
الفروانية  االبتدائي ملنطقتي 
واجلهراء وأسماء الناجحني في 
التي عقدت برئاسة  املقابالت 
وكيل���ة التعليم الع���ام منى 
اللوغان���ي هما: ندى املطيري 
من منطقة األحمدي التعليمية، 
ومنيفة هالل العنزي من منطقة 

العاصمة.
وايض���ا وظيف���ة مراقب 
التعليم الثانوي والتي اجتازت 
املقابالت بتول غلوم جاسم من 
منطقة مبارك الكبير وستعني 

في منطقة اجلهراء.
الى جان���ب وظيفة مراقب 
ري���اض األطفال ف���ي منطقة 
العاصمة واس���م املرش���حة 
الت���ي اجت���ازت املقابلة مرمي 
عبداحلميد صالح مع وجود 
احتمال كبير في إجراء تدوير 
بني بع���ض املراقبني لتحقيق 

2010/1/31 وحتى 2010/2/4.
ثاني���ا: تكليف األس���تاذة 
يسرى العمر مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية طلق الهيم 
باإلضافة ال���ى عملها األصلي 
القيام بأعمال الوكيل املساعد 
للتعلي���م الع���ام اعتبارا من 

2010/2/7 الى 2010/2/11.
ثالثا: عل���ى جميع جهات 
االختص���اص العل���م بذل���ك 

وتنفيذه.
وشكلت السديراوي جلنة 
مقابلة املتقدمني لشغل وظيفة 
»مراقب األنش���طة املدرسية« 
� قطاع  التعليمية  باملناط���ق 
القرار  الع���ام ونص  التعليم 
على: أوال: تشكيل جلنة برئاسة 
دعيج الدعيج � الوكيل املساعد 
لألنش���طة الطالبي���ة ملقابلة 
املرشحني لشغل وظيفة مراقب 
األنش���طة املدرسية باملناطق 
التعليمية وعضوية كل من: 
بدرية اخلالدي، منى الصالل، 

يسرى العمر، ومنى الفريح.
ثانيا: تتولى اللجنة مقابلة 
املتقدمني املستوفني لشروط 

شغل الوظيفة املذكورة.
ثالثا: عل���ى جميع جهات 
العل���م والعمل  االختصاص 

مبوجبه.

رغبات القدامى في النقل الى 
مناطق أخرى.

هذا وس���تتضمن القرارات 
الوحيد  تعيني سعد املطيري 
الذي اجت���از مقابالت الترقي 
لوظيفة مراقب صيانة منطقة 

اجلهراء التعليمية.
ونظرا لقيام منى اللوغاني 
الوكيل املساعد للتعليم العام 
بإج���ازة دوري���ة اعتبارا من 
2010/1/31 الى 2010/2/11 قررت 
السديراوي: أوال: تكليف مدير 
عام منطقة األحمدي التعليمية 
باإلضافة ال���ى عمله األصلي 
القيام بأعمال الوكيل املساعد 
للتعلي���م الع���ام اعتبارا من 

»األنباء« تنشر أسماء الناجحين في المقابالت

السديراوي تعتمد قرارات الترقيات
لوظائف المراقبين الجدد األسبوع المقبل

»الهالل األحمر«: بلدنا ال يدخر جهدًا 
في مد يد العون للمنكوبين بشتى بقاع العالم

بعثة الهالل األحمر الى هاييتي

أكد عدد من متطوعي جمعية الهالل األحمر 
الكويتي ان الكوي���ت ال تدخر جهدا في مد يد 
العون واملس���اعدة للمنكوبني في ش���تى بقاع 
العالم ما يعطي انطباعا بان املجتمع الكويتي 

محب للخير دائما.
وقال املتطوعون في تصريحات ل� »كونا« ان 
وجود متطوعي اجلمعية الى جانب جمعيات 
الصليب األحمر الدولية في الدومنيكان لتقدمي 
الدعم للمنكوبني في هاييتي يؤكد ان الكويت 

حتس مبا يعانيه املنكوب���ون في هاييتي في 
هذه الظروف الصعبة ومدى احلاجة ملد العون 

لهم.
وعبر مسؤول بعثة الهالل االحمر الى هاييتي 
جاسم قمبر عن سعادته بالتنسيق مع االحتاد 
الدولي للصليب االحمر وجمعية الهالل االحمر 
الدومنيكاني اليصال املساعدات الى هاييتي التي 
تعاني محنة تستلزم تعاون اجلميع إليصال 

كل ما يحتاج إليه الشعب هناك.

د.موضي احلمود

مريم بندق
التربية  خاطب����ت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن لصرف 
املستحقات املالية لفريق العمل 
املكلف مبتابعة جميع القضايا 
والدعاوى التي تخص التعليم 
ف����ي اخلطاب:  اخلاص، وجاء 
باالشارة الى قرار الوزارة رقم 
2009/429 بتاريخ 2009/12/13 
بشأن متديد فترة اعمال الفريق 
املشار اليه اعاله وقرار الوزارة 
رقم 2009/161 بشأن اضافة عضو 

جديد.
وبناء على ما جاء مبزاوالت 
العم����ل اخلاص����ة بالفريق عن 
االشهر يونيو ويوليو واغسطس 
وس����بتمبر واكتوبر ونوفمبر 
2009، يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية لفريق العمل 
وعددهم 6 اعضاء مبكافأة شهرية 
قدرها 150 دينارا وملدة 6 اشهر 
وبياناتهم كالتالي: محمد عبداهلل 
التعليم  � مدير ع����ام  الداحس 
اخلاص، ن����ادرة فهد الصبيح � 
رئيس قسم الشؤون القانونية، 

هيفاء محم����د العنيزي � كبير 
اختصاصي قانوني، صالح احمد 
حس����ن � اختصاصي قانوني، 
محمد مسعود ش����يبة � باحث 
قانوني ونورة شريان اللوغاني 

� م.مشغل حاسب آلي.
وطلبت من الزبن ايضا صرف 
املكافأة املستحقة لفريق العمل 
الدائ����م املكلف مبعاينة املباني 
املدرسية احلكومية املرخصة 

للتعليم اخلاص.
وقال����ت د.احلم����ود: احلاقا 
بكتابنا اليكم رقم 847 بتاريخ 
املوافقة على  2009/11/9 بشأن 
صرف املستحقات املالية العضاء 
الفريق املشار اليه اعاله في الفترة 
من 2009/4/1 حتى 2010/3/31، 
وباالشارة الى كتابكم رقم 25916 
بتاريخ 2009/11/17 بشأن املوافقة 
املالية  على صرف املستحقات 
العضاء الفريق عن الفترة من 
2009/4/1 حت����ى 2009/9/30، 
ونظرا الس����تمرار فريق العمل 
في القي����ام باالعمال املكلف بها 
خالل فترة التكليف املنتهية في 
2010/3/31 حس����بما جاء بقرار 
التكليف رق����م 26126 بتاريخ 

وجدي سليمان الغضبان، سالم 
حسن القط، صالح أحمد حسن، 

وسعاد نوري مشاري.
من جه����ة ثاني����ة، وتنفيذا 
لسياسة وزارة التربية لتطوير 
املناهج الدراس����ية في مجاالت 
العلوم ش����كلت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة برئاسة مدير إدارة 
البيئة مبعهد الكويت لألبحاث 
العجمي  العلمي����ة د.ض����اري 
لتضم����ني موضوع����ات النانو 
تكنولوجي واالحتباس احلراري 
ضمن املوضوعات املقررة على 

طلبة املرحلة الثانوية.
وتضم����ن الق����رار الوزاري 
الصادر بهذا الشأن أوال: تشكيل 
جلنة برئاسة د.ضاري العجمي � 
مدير إدارة البيئة مبعهد الكويت 
لألبحاث العلمية وعضوية كل 
من: د.محمد االسكندراني � باحث 
علمي أول مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، د.أمين القطان � باحث 
بإدارة البيئة والتنمية احلضرية 
مبعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
براك براك � موجه عام العلوم 
بوزارة التربية، طارق عبداهلل � 

موجه أول علوم مبنطقة حولي 
التعليمية، أحالم بهبهاني � موجه 
أول علوم مبنطق����ة الفروانية 
التعليمية، عبير الهندال � باحث 
تربوي بإدارة تطوير املناهج.

ثانيا: مهام اللجنة:
حتديد املوضوعات العلمية 
التي ميكن ادراجها في املناهج 
الدراسية، ادخال املفاهيم املختارة 
ف����ي الصف املناس����ب، حتديد 
األنش����طة التعليمية والبرامج 
التربوية املس����اندة التي ميكن 
أن يس����اهم بها معهد الكويت 
لألبحاث العلمية لطلبة وزارة 

التربية.
ثالث����ا: جتتم����ع اللجنة في 

الوقت الذي يحدده الرئيس.
رابع����ا: يص����رف لرئي����س 
وأعض����اء اللجنة مكافأة مالية 
حس����ب النظم املعمول بها في 

هذا الشأن.
خامسا: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره وحتى نهاية شهر 

مارس 2010.
سادس����ا: على جميع جهات 
العل����م والعمل  االختص����اص 

مبوجب هذا القرار.

2009/4/8، لذا يرجى  املوافقة 
املالية  على صرف املستحقات 
العض����اء الفري����ق وعددهم 12 
موظفا عن الفترة املتبقية من مدة 
التكليف اعتبارا من 2009/10/1 
حتى 2010/3/31 مبكافأة شهرية 
قدرها 150 دين����ارا وهم:محمد 
الداح����س، عبداهلل  عب����داهلل 
س����عود الوهيب، علي ابراهيم 
التميمي، عبداحملس����ن صادق 
العنيزي،  محمد، هيفاء محمد 
فؤاد حميد مظفر، س����امي علي 
الهولي، عبداجلليل راشد القالف، 

د.عادل الفالح


