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أكدت أن اتفاقًا يبحث لتنفيذ ذلك بين البنك الدولي و»الخدمة المدنية« ومؤسسة التأمينات

الحمود لـ »األنباء«: حوافز خاصة للمعلمين
وعدم حرمانهم من المزايا المادية بعد التقاعد

مريم بندق
كش����فت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ع����ن ان االتفاق بني 
»التربية« وخبراء البنك الدولي لتطوير التعليم 
في الكويت يتضمن بنودا رئيسية من ضمنها 
جعل مهنة املعلم جاذبة للخريجني واخلريجات 
بصفة عامة واخلريجني بصفة خاصة لس����د 
الهيئة  االحتياجات احلالية م����ن تخصصات 
التعليمية في التخصصات التي يغلب عليها 

احصائيا العناصر غير الكويتية.
واوضحت الوزيرة د.احلمود، في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«، ان ه����ذه البنود خاضعة 
للدراسة بشكل تفصيلي اآلن من جانب الفرق 
املش����كلة من وزارة التربي����ة والبنك الدولي، 
وتتناول اسس ومتطلبات دعم وتطوير قدرات 
املعلمني، سواء فيما يتعلق باملهارات املطلوبة 
لهم او تعزيز املفاهيم واالهداف للمناهج املطورة 

التي تطبقها الوزارة تتابعيا.
واس����تطردت وزيرة التربية ان الدراسة ال 
تقتصر على ذلك، مبعنى اننا لن نكتفي ببحث 

تدريب وتهيئة املعلم ليصبح عطاؤه افضل، 
لكننا نهدف ايضا الى حتسني الظروف املعيشية 
للمعلمني، خصوصا املبدعني واملتميزين منهم 
الذين نلمس عطاءاتهم وجهودهم الالفتة في 
نتائج الطلبة، وتتم هذه الدراسة بالتعاون مع 
ديوان اخلدمة املدني����ة لوضع انظمة ولوائح 
توفر املزيد من احلوافز املادية التي تش����جع 
هؤالء املبدعني على مواصلة العمل وتشجيع 

غيرهم للسير على خطاهم.
وبالنسبة لتحسني بيئة املعلم املادية بصفة 
عامة لتشجيع اخلريجني اجلدد على االلتحاق 
بكليات التربية، كش����فت الوزي����رة ايضا عن 
مباحثات تتم اآلن مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية لإلبقاء على بعض املزايا املادية التي 
يحصل عليها املعلم اثن����اء خدمته وذلك بعد 
التقاعد. يذكر ان الوزيرة اعلنت في 25 يناير 
املاضي ل� »األنباء« ع����ن اتفاق بني »التربية« 
والبنك الدولي على اولويات تطوير التعليم.

وردا على س����ؤال حول مدى صحة سعي 
»التربية« الى وقف صرف رواتب سنة كاملة 

للمتقاعدين م����ن املعلمات بعد خدمة 25 عاما 
واملعلم����ني بعد خدمة 30 عام����ا، اكدت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان ال����وزارة لم تفكر في ذل����ك ولن تفكر فيه 
وبالعكس، فكما اسلفت نحن نسعى الى اقرار 
املزيد من املزايا واحلوافز لتحسني بيئة التعليم 

وجعلها جاذبة لكوادر 
وطنية.

ومبناس����بة ب����دء 
الفصل الدراسي الثاني 
اليوم جلميع  صباح 
املراحل التعليمية بعد 
الربيع،  انتهاء اجازة 
د.احلم����ود  س����ئلت 
عن مش����روع الوزارة 
العي����ادات  لتعمي����م 
الطبية املدرسية على 
املدارس، فأجابت:  كل 
انتهينا من املناقصة 
واآلن نحن في مرحلة 

التجهيزات واتفقنا مع معهد التمريض لتخريج 
الكوادر الوطنية التمريضية باملواصفات التي 
حتتاجها املدارس والتي تختلف عن متطلبات 
الكوادر التي تعمل في املستشفيات ووضعنا 
املناهج الدراسية بالتعاون مع كلية التمريض 
وسيتم االستعانة بداية بالكوادر الوافدة حلني 
تخريج اول دفعة من 
املمرضني واملمرضات 
الكويتيني للعمل في 

عيادات املدارس.
وتفعي����ال لقانون 
وماهي����ة  املعاق����ني 
التنفيذية  اإلجراءات 
املناطة بوزارة التربية 
إلى  اش����ارت احلمود 
االتف����اق م����ع وزير 
األشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر 
إلنشاء مجمع متكامل 
لطلبة ذوي االحتياجات 

اخلاصة وسيكون لهم مركز متخصص في اكثر 
من منطقة تعليمية.

ومن ناحية أخرى أكدت احلمود أهمية تضافر 
اجلهود السيما مع بداية الفصل الدراسي الثاني 
وعودة األبناء إلى مقاعد الدراسة، مشددة على 
ضرورة مواصلة احلمالت التوعوية اخلاصة 
مبرض انفلونزا اخلنازير رغم تخطي الفترة 
الدراسية االس����تثنائية األولى بنجاح نتيجة 
جهود كافة القائمني على املدارس وتعاون الطلبة 
وأولياء أمورهم وكذلك التنس����يق املطلق مع 
وزارة الصحة أدى إلى نتائج طيبة استطعنا 
من خالله����ا جتاوز األزمة. ومتنت احلمود في 
بيان صحافي جلميع أعضاء الهيئة التدريسية 
واإلدارية والطلبة كل تقدم وازدهار مع بداية 
هذا الفصل، داعية أبناءها الطلبة إلى مواصلة 
جهودهم الدراس����ية ومع ض����رورة املراجعة 
اليومية الستكمال مسيرتهم التعليمية لتحقيق 
السياسات الرامية إلى تعليم أفضل والوصول 
الى خلق جيل قادر عل����ى مواجهة التحديات 

وقيادة املجتمع نحو مستقبل باهر.

وأشارت احلمود الى أن نحو 629906 طالب 
وطالبات في املراحل الدراسية املختلفة يتوجهون 
إلى مدارسهم اليوم كما يتوجه 93023 معلما 
ومعلمة في مدارس التعليم العام البالغ عددها 
1424 مدرسة مرحبة بعودة الطابور الصباحي 
إلى جميع املدارس بعد أن مت إيقافه في الفصل 
الدراسي السابق والذي يتضمن عزف السالم 
الوطني وحتية العلم وبعض التمارين الرياضية 
التنشيطية للطالب باإلضافة إلى برامج اإلذاعة 
املدرسية املنوعة والهادفة مشيرة إلى أن طابور 
الصباح يعمل على تنش����يط الدورة الدموية 
للطالب مما يساهم في تنشيط ذاكرتهم وقدرتهم 
عل����ى التفكير واالس����تيعاب، مؤكدة جاهزية 

املدارس الستقبال ابنائنا الطلبة. 
ودع����ت الوزيرة احلمود جميع الطلبة الى 
التمسك بنهج املواطنة الصاحلة والتقيد بالقوانني 
املدرسية والتحلي بالسلوكيات واألخالق التي 
نش����أ عليها جيل اآلباء واألجداد وأهمها حب 
الوطن والوالء له والتفاني في خدمته كل من 

موقعه وحسب إمكانيته.

ليـس صحيحـًا مـا يتـردد عـن أن الـوزارة تسـعى لوقـف صـرف رواتـب سـنة للمعلميـن المتقاعدين
د.موضي احلمود

»الديوان«: صرف مكافآت متأخرة لـ 4 فرق عمل

الدعيج: من الصعب إغالق المقاصف المدرسية

مكلفون بالعمل باللجنة من خارج 
وزارة التربية، وهم: عبداحملسن 
الكليب، شيخ عبدالقادر  مشاري 
عبدالرؤوف، وضرار عبدالعزيز 

املنيس.
وج����اءت املوافقة الثالثة على 
صرف املستحقات املالية ألعضاء 
جلنة متابعة ومراجعة الكتب في 
املدارس االهلية واالجنبية من خارج 
الوزارة بإجمالي 450 دينارا لكل 
من: السيد عيسوي ايوب، واحمد 

السيد العدوي.
ووافق الزبن ايضا على صرف 
املالية ألعضاء فريق  املستحقات 
الكويت املدرسية  العمل ملسابقة 
السنوية في الروبوت حسب كتاب 
الوزيرة عن 3 أشهر مبكافأة شهرية 
وقدره����ا 120 دين����ارا لكل عضو 

وبياناتهم كالتالي: 
داود سليمان االحمد، هناء احمد 
الشراح، امل بدر الفرحان، مصطفى 
السعيد عبدالرحمن وحسام الدين 

محمد عبداملعبود.

عبدالقادر أحمد، طارق خالد احمد 
وابراهيم علي سماحة.

الزبن عل����ى صرف  وواف����ق 
املالية ألعضاء جلنة  املستحقات 
اجن����از متعلق����ات س����فر طلبة 
الدراسي  الدراس����ية للعام  املنح 
2009/2008، ونصت املوافقة على 
صرف املستحقات املالية للمذكورين 
بإجمال����ي 1080 دينارا حيث انهم 

مريم بندق
وافق رئيس دي����وان اخلدمة 
املدني����ة عبدالعزي����ز الزبن على 
صرف املستحقات املالية ألعضاء 
اللجنة الفنية الدائمة للتصرف في 
املوج����ودات اخلارجية عن نطاق 
االستخدام بناء على طلب وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
الوزارة  د.موضي احلمود وقرار 
بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة 
لتتصرف في املوجودات اخلارجة 
عن نطاق االستخدام. وتضمنت 
الزبن صرف املستحقات  موافقة 
املالية ألعضاء اللجنة من ش����هر 
يوني����و 2009 وقدرها 150 دينارا 
ش����هريا ألعضاء اللجن����ة التالية 

اسماؤهم: 
الرشيدي، وليد  راضي مطلق 
علي القطان، متروك دعيج املطيري، 
ابتهاج عب����داهلل العمهوج، هيفاء 
عيسى املذن، علي منور متيم، هشام 
محمد احلداد، زليخة احمد العلي، 
ابتسام عبداهلل الهزاع، عبدالرؤوف 

مريم بندق
أفاد وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع األنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج، مجلس الوكالء بأنه من الصعب إغالق املقاصف في حال 
تعميم الوجبات الغذائية كونها تعتبر ايرادا للمدارس وانه سوف 
يباع باملقاصف فقط املش����روبات )كالعصائ����ر املنوعة واحلليب 
ومش����تقاته( من اصناف تختلف عن املقدمة في برنامج التغذية 
ولن تباع الفطائر والسندويشات وغيره. ثم طلب ان يتم إبالغهم 

في حال عدم البدء في تقدمي التغذية للمرحلة االبتدائية.
ومتت مناقش����ة امكانية تقدمي موعد الفرصة بحيث تكون بعد 
احلص����ة األولى مباش����رة بدال من احلصة الثالث����ة وذلك لضمان 
تزويد الطالب بالطاقة الالزمة للتحصيل العلمي من بداية اليوم 
الدراس����ي وحتى ال تكون للطالب فرصة لتناول اطعمة أخرى قد 
تقلل من رغبته في تناول الوجبة واقباله عليها قبل تناول الوجبة 

املدرسية .

عبدالعزيز الزبن

هيئة االستثمار وافقت وأبدت استعدادها لتقديم خبراتها وفتح مجاالت للتعاون

مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على طلب معهد األبحاث
تأسيس شركات متخصصة إلنتاج وتسويق إنجازاته

حول طلب املوافقة على قيام املعهد 
بإنشاء شركات متخصصة والتي 
جاء فيها:  باإلشارة الى املوضوع 
أعاله، والى املراس����الت السابقة 
بهذا اخلصوص بدءا بكتاب معهد 
األبحاث رقم م ع/890/5/922 املؤرخ 
2008/6/5 واملوجه لرئيس إدارة 
الفتوى والتش����ريع إلبداء الرأي 
القانوني حول أحقية املعهد في 
إنشاء 3 شركات تكنولوجية تابعة 
له تقوم بإنتاج وتسويق بعض من 
ابتكاراته ومخرجات بحوثه، حتى 
يتسنى للمعهد التنسيق مع وزارة 
املالية ومجلس الوزراء للشروع 
في تأسيس الشركات، وباإلشارة 
الى كتاب رئي����س إدارة الفتوى 
والتش����ريع رق����م 2008/275/2 
امل����ؤرخ 2008/8/3 والذي انتهى 
الى ان����ه يجوز ملعه����د الكويت 
لألبح����اث العلمية ان يطلب من 
مجلس الوزراء تأسيس الشركات 
التكنولوجية الثالث لتقوم بإنتاج 
ابتكاراته  وتس����ويق بعض من 

ومخرجات بحوثه.

بشأن تأسيس شركات متخصصة 
إلنتاج وتسويق أبحاثه وإجنازاته، 
والنظر في مدى إمكانية تأسيس 
ش����ركة قابضة لهذا الغرض وفقا 
املتبعة بهذا  لآلليات واإلجراءات 
الشأن، والتنسيق مع اللجنة العليا 
للمشروعات التي تقام على أمالك 

الدولة العقارية.
فقد اطل����ع املجلس على كتاب 
معهد الكوي����ت لألبحاث العلمية 
املؤرخ 2009/11/2 واملرقم 127 املوجه 
الى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي )رئي����س مجلس األمناء( 
املتضمن اإلفادة بأن الهيئة العامة 
لالس����تثمار قد انتهت بعد دراسة 
طلب املعهد الى املوافقة على قيام 
املعهد بتأسيس شركات متخصصة 
لتقوم بإنتاج وتسويق ابتكاراته 
ومخرجات بحوثه، وأبدت الهيئة 
استعدادها لتقدمي خبراتها وفتح 
مجاالت للتعاون مع املعهد حتقيقا 

لهذا الغرض. 
كما نظر املجلس في كتاب وزارة 
املالية املؤرخ 2009/4/20 املرقم 256 

املتضمن اإلفادة بأنه نظرا لكون 
املعهد مؤسسة عامة مستقلة فقد 
أتاح لها قانون إنشائها قدرا وافرا 
من االستقاللية واملرونة بخالف 
امللحقة، وان تسويق  املؤسسات 
ابحاث وإجنازات املعهد ميكن ان 
تتحقق من خالل إقامة شراكات مع 
القطاع اخلاص بهدف رفع الكفاءة 
وتبادل اخلبرات على نحو يضمن 
حتقيق الغاية املنشودة من تأسيس 

تلك الشركات، ولعل ما يؤكد ذلك هو 
ما أفادت به إدارة الفتوى والتشريع 
بجواز قيام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية الطلب من مجلس الوزراء 
التكنولوجية  تأسيس الشركات 
الثالث الواردة في رس����الة املعهد 
الى ادارة الفتوى والتشريع. وبناء 
على ما تقدم فإن دور الهيئة العامة 
لالستثمار ميكن ان يتركز في تقدمي 
خبراتها في املشروعات املرتبطة 
باالقتص����اد الوطن����ي بوجه عام 
وفتح مجاالت التعاون ملس����اهمة 
املؤسسات والشركات املتخصصة 
مع املعهد حتقيق����ا لهذا الغرض، 
وأصدر املجلس قراره رقم )1116/

ثانيا( التالي:
تكليف معهد الكويت لألبحاث 
العلمية مواف����اة مجلس الوزراء 
مبذكرة تفصيلية عن الشركة التي 
يرغب املعهد بإنشائها، موضحا فيها 
أغراض الشركة وأهدافها وميزانيتها 

املتوقعة واجلدوى من إنشائها.
هذا وحصل����ت »األنباء« على 
املذكرة املرفوعة الى مجلس الوزراء 

مريم بندق
وافق مجلس الوزراء مبدئيا 
على طلب معهد الكويت لألبحاث 
العلمية بإنشاء شركة متخصصة 
إلنتاج وتسويق أبحاثه واجنازاته. 
وأصدر املجلس ق����رارا بتكليف 
املعهد بإعداد دراسة تفصيلية عن 
الشركة التي يرغب في إنشائها، 
موضحا فيها أغراضها وأهدافها 
وميزانيته����ا املتوقعة واجلدوى 

من إنشائها.
جاء قرار املجلس بعد أن بحث 
ف����ي اجتماعه رق����م 2009/2/98 
املنعق����د بتاري����خ 2009/12/20 
ال����واردة مبحضر  التوصي����ات 
االجتماع رقم 13-2009/2 للجنة 
الش����ؤون االقتصادية الذي عقد 
بتاريخ 2009/11/23، وبناء على 
قرار مجلس ال����وزراء رقم 105/
أوال املتخ����ذ ف����ي اجتماعه رقم 
2009/8 املنعقد بتاريخ 2009/2/9 
القاضي ب� »تكليف الهيئة العامة 
لالستثمار بدراسة الطلب املقدم 
من معهد الكويت لألبحاث العلمية 

د. ناجي املطيري

دعيج الدعيج

الداحس: السماح لنقل الطالب
 بين مدارس التعليم  العام والخاص اليوم

بشرى شعبان
اإلدارة  أعلن مدير ع����ام 
العام����ة للتعلي����م اخلاص 
محمد الداحس عن البدء في 
النقل للطالب  تلقي طلبات 
من م����دارس التعليم العام 
الى مدارس التعليم اخلاص 
والعكس ابتداء من دوام اليوم 
األحد وملدة اس����بوعني فقط 
وذلك تنفيذا للقرار الصادر 
التربية ووزيرة  من وزيرة 
التعليم د.موضي احلمود، 
وتعد ه����ذه هي املرة األولى 
التي يفتح فيه����ا النقل في 

الفصل الثاني.
حيث جاء كالم الداحس في تصريح ادلى به للصحافيني خالل 
 "In Their Shocs" رعايته احلفل اخلتامي لورشة عمل حتت عنوان
أقامتها اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم )كالد( وقدمتها نبيلة 
املدلج مدربة واخصائية مجازة، بحضور رئيسة جمعية »كالد« 

آمال الساير واملدير التنفيذي للجمعية نورية العميري.
وأكد الداحس ان االدارة العامة للتعليم اخلاص سوف تفتتح 
في مطلع مارس املقبل  الصالة الكبرى ملعادلة الشهادات بعد 
حتويل صالة التربية البدنية في االدارة لهذا الغرض ومت وضع 
برنامج الكتروني رقمي لتنظيم الدور للمراجعني، مشيدا بالدور 
احليوي والفعال الذي قام به قطاع االنشاءات بوزارة التربية 
لتجهيز الصالة في وقت قياسي وجتهيزها باالثاث الالزم والذي 

نسعى من خالل هذا العمل لراحة اولياء االمور.
وتوقع الداحس اقرار الهي���كل التنظيمي اجلديد لالدارة 
العامة للتعليم اخلاص بعد موافقة مجلس الوكالء عليه خالل 
مارس املقبل والذي يتم خالله فصل ادارة الشؤون التعليمية 
باالدارة ال���ى ادارتني منفصلتني األولى تختص بالش���ؤون 
التعليمية للمدارس العربية واألخرى كإدارة مستقلة للشؤون 

التعليمية للمدارس األجنبية.
بدورها أكدت رئيسة اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم 
»كال���د« آمال الس���اير ان هذه ال���دورة تخصصت للباحثني 
االجتماعيني والنفسيني واملشرفني االداريني الذين لهم اتصال 
مباش���ر بطلبة صعوبات التعلم في مدارس التعليم اخلاص 
والتي تهدف من خالل هذه الورش���ة الى مساعدة املشاركني 
على التعامل مع انفس���هم على نحو إيجاب���ي والتعامل مع 
البيئ���ة اخلارجية بواقعية وكذلك االس���تمتاع بالعمل رغم 
الضغ���وط التي يتعرضون لها م���رارا والقدرة على التعامل 
الفعال وااليجابي مع اولياء األمور والقدرة على التعامل مع 

الطالب بفاعلية وتقبل حقيقي.

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

متديد �إعالن

وفقًا لل�سروط التالية:

تــــقدم الطلبات مدعمة بامل�ستنـــدات علــــى النمـــــوذج املعد لـــذلك لدى اجلمعية نظري مبلغ   -1
)30 د.ك( غري قابل للرد.

يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ )250 د.ك( يتم رده يف حالة عدم الفوز.  -2
يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ الدعم املقدم للجمعية ولن يلتفت لأي طلب غري م�ستوفى   -3

لهذا ال�سرط.

على الراغبني التقدم لإدارة اجلمعية الكائنة بال�سوق املركزي رقم )3( قطعة )4( خالل اأوقات 

العمل الر�سمية من ال�ساعة 8:00 �سباحًا وحتى 3:00 ع�سرًا لتقدمي طلبات ال�ستثمار اعتبارًا 

مـــن يوم الحد املوافق 2010/2/14 لغايــة نهـايـــــة دوام يـــوم الحد املــوافــق 2010/2/21 

ول يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.

امل�ستندات املطلوبة:

1 - �سورة من الرتخي�ص التجاري للن�ساط املطلوب من وزارة التجارة وال�سناعة.
2 - �سورة من ح�سر العمالة للرتخي�ص التجاري من وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل.

3 - �سورة اعتماد التوقيع للن�ساط املطلوب.
4 - �سورة البطاقة املدنية للمفو�ص بالتوقيع.

واهلل ويل التوفيق

مع حتيات جمل�ص الإدارة

تعلن جمعية �ساحية �سباح ال�سامل التعاونية عن رغبتها يف

طرح حمالت ا�ستثمارية
بناء على موافقة  وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل رقم 141 بتاريخ 2010/1/26

لطرح عدد من املحالت لال�ستثمار من قبل الغري من اأ�سحاب االخت�سا�ص

حلويات �سعبية

اأدوات الزينة

واملجوهرات التقليدية

الع�سائر واالآي�ص كرمي

القيمة

اال�ستثمارية
اجلهة املطلوبة املــــوقــــــع امل�ساحةالـنــ�ســـاط م

مدخل ال�سوق املركزي )3(

داخل ال�سوق املركزي

 رقم  )3( امليزانني

خمرج   ال�سوق املركزي )3(

اأ�سحاب اخت�سا�ص

اأ�سحاب اخت�سا�ص

اأ�سحاب اخت�سا�ص

4 م2

30 م2

2 م2

300 د.ك

400 د.ك

250 د.ك

1

2

3

اجتماع وكالء
 التربية األربعاء

مت تأجيل اجتم���اع مجلس 
وكالء التربية والذي كان مقررا 
صباح الي���وم الى يوم االربعاء 

املقبل.

محمد الداحس


