
الجمعة 19 فبراير 2010 5محليات

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروريــة ملحطــات التحويــل الثانوية ممــا �صيرتتب عليـه قطــع التيـار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/2/20ال�صبت

الرحاب 72 - جنوب اجلهراء 106

اأبو احل�صانية 4 - القاد�صية 18 جديد

العديلية 13

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/21الأحد

م�صرف 26 - الرحاب 80 

جنوب اجلهراء 46 - ال�صاملية 303

املدينة 63

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/22الثنني

م�صرف 38 - الرحاب 77

جنوب اجلهراء 47 - �صلوى 90

املدينة 78

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/23الثالثاء

م�صرف 57 - ا�صكان العار�صية 101

جنوب اجلهراء 122 

�صلوى 59 - املدينة 78

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/24الربعاء

م�صرف 46 - ا�صكان العار�صية 105  

جنوب اجلهراء 127

�صلوى 15 - الد�صمة 12

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

عطلة العيد الوطني2010/2/25اخلمي�س
من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

االتفاق على الحربي واالختالف بين السديراوي واللوغاني حول الزامل وغلوم

االختالف في وجهات النظر بين لجنة المقابالت
أّجل اعتماد قراري مديري عموم العاصمة والجهراء

مريم بندق
علمت »األنباء« ان االختالف في وجهات النظر بني اعضاء 
جلن����ة مقابالت الترقي الختيار مديري����ن عامني ملنطقتي 
اجلهراء والعاصمة التعليميتني أجل احلسم النهائي لنتائج 
املقابالت وتاليا اعتماد القرارات الوزارية بعد الغاء االجتماع 
الذي اتفق على عقده عصر يوم املقابالت التي متت صباح 

اول من امس.
وقالت مصادر تربوية كبي����رة في تصريحات خاصة 
ل�»األنباء« ان اللجنة متفقة على كفاءة مدير ادارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام عبداهلل احلربي لتولي منصب مدير 
عام منطقة تعليمية ومختلفة على االس����م الثاني، فبينما 
ترى وكيل����ة الوزارة متاضر الس����ديراوي ان مدير ادارة 
االنشطة التربوية مبنطقة الفروانية التعليمية ناجي الزامل 

هو االصلح للمنصب، يؤيدها في ذلك الوكيالن املساعدان 
للقطاع االداري عائشة الروضان واملالي راضي الرشيدي، 
ترى الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ان مديرة 
ادارة الشؤون التعليمية مبنطقة العاصمة التعليمية رقية 
غلوم هي االكفأ لتولي املنص����ب ويؤيدها في ذلك القائم 

بأعمال قطاع التخطيط د.خالد الرشيد.
وع����ن رأي الوزيرة احلمود، قالت املصادر ان الوزيرة 
عبرت عن ارتياحه����ا لنتيجة املقابلة مع رقية غلوم وفي 
الوقت ذاته لديها قناعة كاملة بأن وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي هي »االبخص« بشؤون الوزارة، ولذلك ارتأت 

التأني في اعتماد القرارات.
من جانبها، قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ردا على س����ؤال ل� »األنباء« حول موعد 

اعتماد الق����رارات »ان نتائج املقاب����الت حتتاج الى املزيد 
من التدقيق واملراجعة وحتليل بعض االجابات للوصول 
الى تقييم موضوعي للمرش����ح املتقدم للمقابلة«، وزادت 
بالقول: »نحن اآلن مازلنا في طور املناقش����ات والتدقيق، 
لذل����ك ارتأيت التأني وعدم اعتم����اد القرارات لالنتهاء من 
ذلك، مؤكدة ان االولوية في شغل اي منصب شاغر للكفاءة 

أوال وأخيرا«.
وردا على سؤال للصحافيني حول مدى صحة االسماء 
التي انفردت بنشرها »األنباء« امس وهما عبداهلل احلربي 
وناجي الزامل، اكتف����ت الوزيرة بالرد: لم اعتمد القرارات 
حتى اآلن ومازلنا في مرحلة التدقيق ولم جتب بالنفي او 
االيجاب عن صحة االسماء، مما يفتح الباب واسعا العتماد 

رأي وكيلة الوزارة متاضر السديراوي.

مكافآت كنترول الثاني عشر
مع رواتب مارس

قالت مصادر تربوية مسؤولة ان صرف 
مكافآت العاملني في كنترول الصف الثاني 
عش���ر المتحانات الفصل الدراسي األول 

سيكون مع رواتب مارس املقبل.
وع���ن مكاف���آت العاملني في س���حب 
االمتحانات أكدت املصادر ان الكش���وف 
اخلاصة بها لم تص���ل الى القطاع املالي 

حتى اآلن.

الوزيرة غادرت
إلى بيروت ثم األردن

غادرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود أمس متوجهة الى 
بيروت ثم األردن حلضور حفل تكرميها 
من قبل صاحب الس���مو امللكي األمير 
طالل بن عبدالعزيز جلهودها في مجاالت 

اجلامعة العربية املفتوحة.

وزي�رة التربي�ة ل�� »األنب�اء«: ل�م أعتم�د الق�رارات حت�ى اآلن ومازلنا ف�ي ط�ور المناقش�ات وتحلي�ل النتائج
الحمود ردًا على س�ؤال حول مدى صحة األسماء التي انفردت بنش�رها »األنباء« أمس: »نحن اآلن في مرحلة التدقيق«

متطوعو »الهالل األحمر« في مستشفى الثورة بصنعاء

م.محمد الصايغ

د. موضي احلمود

150 دينارًا مكافأة للعاملين
في المخيم الكشفي ال� 62

الحمود خاطبت الزبن لصرفها

متطوعو »الهالل األحمر« تفقدوا جرحى اليمن

الصايغ: تفويض مديري إدارات المنشآت في بعض االختصاصات
تتعلق بالوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية

مريم بندق
اعتمد وكيل وزارة التربية 
املس���اعد لقط���اع املنش���آت 
التربوية م.محمد الصايغ قرارا 
بتفويض مديري ادارات القطاع 
في ممارسة بعض اختصاصات 

الوكيل املساعد.
القرار عل���ى: أوال:  ونص 
يفوض مدي���رو ادارات قطاع 
التربوي���ة كل في  املنش���آت 
نطاق اختصاصه في ممارسة 
االختصاص���ات التالي بيانها 
بشأن موظفي الوحدات التابعة 

لهم، وذلك وفقا لآلتي:
التأدي���ب )مخالف���ات   �  1
الدوام(: االحالة الى التحقيق 
ملوظفي الوحدات التابعة لهم 
في املخالفات املتعلقة بالدوام، 
وتوقيع عقوبة االنذار واخلصم 
من الراتب مبا ال يتجاوز ثالثة 

ايام في املرة الواحدة.
2 � اإلذن بالتغيب اجلزئي: 
اإلذن للموظف���ني بالتغي���ب 
اجلزئي بناء على طلبهم عدا 
الوظائف االشرافية،  شاغلي 
وكذل���ك اإلذن له���م بالعودة 
للنظام الع���ادي وفقا ألحكام 
امل���واد: 37 و38 و39 و41 من 
قرار مجل���س اخلدمة املدنية 
رقم 41 لس���نة 2006، بشأن 

قواعد وأحكام وضوابط العمل 
الرسمي.

3 � النقل والندب: املوافقة على 
نقل او ندب موظفي الوحدات 
التابعة لهم داخل االدارة او من 
االدارة خلارجها والعكس، عدا 
الوظائف االشرافية،  شاغلي 
تكليف القيام مبهام رؤس���اء 
االقسام بالوحدات التابعة لهم 
اثناء فترات االجازات او القيام 

مبهام رسمية.
4 � اإلجازات: منح االجازات 
التالية ملوظفي الوحدات التابعة 
لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب 
ومن في حكمه: االجازة الدورية 
)منحها او تأجيلها او قطعها 

او الغاؤها(.
اجازة احلج مل���دة ثالثني 
يوما وفقا ألحكام املادة 43 من 
املرسوم بنظام اخلدمة املدنية 
في ضوء القواع���د واألحكام 

املنظمة لهذا الشأن.
اجازة التعزية ملدة ال تزيد 
عن اربعة اي���ام وفقا ألحكام 
املادة 44 من املرس���وم بنظام 

اخلدمة املدنية.
اجازة مرافقة مريض للعالج 
في اخلارج مبرتب كامل وفقا 
ألحكام املادة 45 من املرسوم 

بنظام اخلدمة املدنية.

اجازة الوضع للموظفة وفقا 
ألحكام املادة 47 من املرسوم 
بنظام اخلدمة املدنية مع مراعاة 
احكام العقد املبرم مع املوظفة 

غير الكويتية.
اج���ازة مرافق���ة املوظفة 
لزوجه���ا في اخل���ارج دون 
راتب وفقا ألح���كام املادة 49 
من املرس���وم بنظام اخلدمة 

املدنية.
اج���ازة مرافق���ة املوظف 
لزوجته ف���ي اخلارج بنصف 
راتب وفقا ألحكام قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 2 لس���نة 
2007 بشأن تعديل قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 8 لس���نة 

1993. اجازة خاصة للموظف ال 
تزيد عن 15 يوما في السنة وفقا 
ألحكام املادة 50 من املرسوم 

بنظام اخلدمة املدنية.
االجازة املرضية وفقا ألحكام 
املادتني 52 و53 من املرسوم 

بنظام اخلدمة املدنية.
اجازة خاصة طويلة لرعاية 
االس���رة ومزاول���ة االعم���ال 
التجارية والصناعية واملهنية 
وفقا لقرار مجل���س اخلدمة 
املدنية رقم 13 لسنة 1979 املعدل 

بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
اج���ازة رعاية االس���رة او 
االمومة او الطفولة وفقا لقرار 
 1 مجلس اخلدمة املدنية رقم 
لس���نة 1993 وذلك كما يلي: 
اجازة رعاية االمومة بنصف 
راتب ملدة اربعة اش���هر تالية 
الجازة الوضع مباشرة، اجازة 
رعاية الطفولة براتب كامل لألم 
التي ترافق طفلها املريض الذي 

يرقد في املستشفى.
اجازة املعاقة احلامل عمال 
بأحكام القانون رقم 49 لسنة 

1996 بشأن رعاية املعاقني.
اجازة مرافقة الزوجة لزوجها 
الذي يعمل بوزارة اخلارجية 
في سفارات الكويت باخلارج 
بنصف مرت���ب وفقا ألحكام 

املادة 28 من قانون الس���لكني 
الديبلوماسي والقنصلي رقم 

21 لسنة 1962 املعدل.
الرسمية ملرشحي  االجازة 
مجلس االمة وفقا للمادة 23 
من القانون رقم 35 لسنة 1962 

املعدل.
الرسمية ملرشحي  االجازة 
املجلس البل���دي وفقا للمادة 
2 من القانون رقم 15 لس���نة 

1972 املعدل.
امتحان محو  اجازة تأدية 
األمية وفقا للقانون رقم 4 لسنة 

1981 بشأن محو األمية.
اج���ازة تأدي���ة االمتحان 
املنص���وص عليه���ا بالئحة 
واالج���ازات  البعث���ات 

الدراسية.
اجازة العدة.

ثانيا: ال يج���وز تفويض 
املستوى األدنى في ممارسة 
االختصاصات الواردة في هذا 

القرار.
ثالث���ا: يعمل به���ذا القرار 
اعتبارا م���ن تاريخ صدوره، 
ويلغى ما يتعارض معه من 

قرارات سابقة.
رابعا: على جميع اجلهات 
العل���م والعم���ل  بال���وزارة 

مبوجبه.

مريم بندق
خاطب���ت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن لصرف 
150 دينارا مكافأة للمكلفني من 
خارج الوزارة بالعمل في املخيم 
الكشفي السنوي ال� 62، وفيما 

يلي األسماء املستحقة:
حسني صالح الساير  ٭
عماد عبداهلل املغربي  ٭

ليلى عبدالعزيز حسني  ٭
غنيمة عبدالعزيز حسني  ٭

خالد ابواحلمد رضوان  ٭
متولي عبده الفقي  ٭

اسالم محسن سعيد  ٭
عبداهلل حميد عبداهلل  ٭
منصور احمد محمود  ٭

ابراهي���م  الس���يد محم���د   ٭
اخلبازة

خليل محمد رجنبر  ٭
عبداحلمي���د  محم���د   ٭

عبدالتواب
نبيل السيد ياقوت  ٭
احمد محمد ابراهيم  ٭
وليد محمد شندي  ٭
طارق احمد راغب  ٭

اشرف احمد ندا  ٭

مصطفى محمد احمد  ٭
احمد اسماعيل احمد  ٭

طارق السيد محمد سعد  ٭
فالح سعد قطان سيف  ٭

عب���داهلل رض���ا عب���داهلل   ٭
العوضي

حافظ جندو احللبي  ٭
يسري أحمد هاشم  ٭

حمود عبداهلل جراد حمزة  ٭
حميدة علي حميدة محمد  ٭

محمد الطرقي الروبلي  ٭
عبدالعزيز بليدان الفضلي  ٭

ابراهيم يوسف املذن  ٭
فيصل عادل مطر  ٭

مساعد صالح العوضي  ٭
عبداهلل يوسف احمد  ٭

احمد داود معرفي  ٭
فيصل بندر الشمري  ٭

حمد عادل مطر  ٭
عبداهلل محمد الصيرفي  ٭

منذر علي العيسى  ٭
حامد صالح العوضي  ٭
وليد علي حسن ابل  ٭
سعد حميد اجلدي  ٭

ولي���د خال���د عبدالك���رمي   ٭
املنيس

فهد محمد احمد الياقوت  ٭
حس���ن عيس���ى حس���ن   ٭

القطان
كرم عبدالصبور امني  ٭

سامي حسني العدواني  ٭
مشعل عاتي صلبوخ  ٭
طالل يحيى الشمري  ٭

فهد صالح عبد حاجي  ٭
ناصر عبدالعزيز سعود  ٭

سعد محمد العجمي  ٭
حس���ني علي حسن محمد   ٭

احمد
محمد وليد البصيري  ٭

عي���اد  فيص���ل  غ���ازي   ٭
العتيبي

عبداللطي���ف  ب���در   ٭
عبدالهادي

ابراهيم عقيل الشمري  ٭
صادق يوسف علي كرم  ٭
هاني عادل محمد حسن  ٭

عمر ابوبكر عابدين سليم  ٭
حسن محمود حسن  ٭

محم���د  محم���د  ايه���اب   ٭
عبدالفتاح

خال���د علي مرس���ي علي   ٭
الشيخ

حمدي العبد احمد عبداهلل  ٭
يوسف زكي حسني متولي  ٭

جابر فريد عبدالرحمن  ٭
اشرف طه شاهني  ٭

في الحلقة النقاشية لرابطة االجتماعيين

الحميدان: ضرورة تسليط 
الضوء على مفهوم »المواطنة«

أكد الباحث د.عايد احلميدان 
ضرورة تسليط الضوء على 
مفه���وم »املواطن���ة« وتقدمي 
صورة متزنة ملفهوم الوطنية 
التفاعل  وإيجاد صيغة م���ن 
البن���اء واملعتدل بني املواطنة 

واالنحراف االجتماعي.
وقال في احللقة النقاشية 
الش���هرية الثاني���ة لرابط���ة 
االجتماعي���ني الكويتية حتت 
عنوان »املواطنة في مواجهة 
االنحراف االجتماعي« ان مفهوم 
املواطنة من أكثر املصطلحات 
حاجة إلى اإلثارة واملدارس���ة 

والفهم والتجسيد. وأضاف احلميدان ان املواطنة مكتسبة وليست 
فطرية »وقد تكبر وتش���يخ ومتوت إذا لم تتم رعايتها واالهتمام 
بها«، موضحا ان الدستور الكويتي يتضمن التشريعات القانونية 
التي تتناول حق���وق املواطن املدنية والسياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وأشار الى مواد الباب الثاني من الدستور 
)املقومات األساسية للمجتمع الكويتي(، موضحا ان »املواد في هذا 
الباب نصت على العدل واحلرية واملساواة واعتبرتها هي دعامات 

املجتمع والتعاون والتالحم بني املواطنني«.
وأوضح ان الدولة ترعى االقتصاد الوطني »الذي أساسه العدالة 
االجتماعية وقوامه التعاون العادل بني النش���اط العام والنشاط 
اخلاص«، مشيرا الى أن االقتصاد الوطني يهدف الى حتقيق التنمية 
االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة وحتقيق الرخاء 
للمواطنني. وش���دد على ضرورة أن يعي اجلمي���ع بأن املواطنة 
وغرس الروح الوطنية هدف وطني تربوي ومشروع أساسي من 

مشاريع عمل احلكومة.
وقال احلميدان انه بعد ظهور الكثير من أعمال العنف والتطرف 
واإلرهاب بات من الضروري غرس املواطنة اإليجابية موضحا أن 

الكثير من الدول أصبحت تدرس »املواطنة« في مناهجها.
وأضاف ان نسبة السلوك املنحرف ترتفع بني األفراد الذين ال 
يعطيهم املجتمع الفرص الكافية والظروف املساعدة على حتقيق 
أهدافهم وطموحاته���م، موضحا ان هذا ما يحصل حينما ال توزع 
األعمال على األفراد بصورة عادلة وشرعية »أي ال تعطى لهم الفرصة 

املتساوية في حتقيق األهداف واحلصول على املكافآت«.
وأوضح ان على املجتمع أن ينتبه لهذه الفئات ويرصدها ويحد 
من نشاطها الذي ال ينس���جم مع أخالق وعادات املجتمع السوية 
والذي بدوره »يؤدي إلى تقويض املواطنة ويشكل خطرا حقيقيا 

على أمن البالد«.

تفقد أحد األطفال اجلرحى

صنعاء � كونا: تفقد متطوعو 
جمعي����ة اله����الل االحمر امس 
اجلرحى واملصاب����ني من ابناء 
محافظة صعدة في اليمن الذين 
يتلقون العالج في مستش����فى 

الثورة بصنعاء.
وأش����اد املدي����ر الع����ام في 
مستش����فى الثورة احمد قاسم 
املنسي بهذه املبادرة االنسانية 
التي تؤك����د عمق العالقات بني 

البلدين الشقيقني.
وأثنى على وفد جمعية الهالل 
االحمر لقيامه بهذه الزيارة التي 
كان له����ا االث����ر الواضح على 
اجلرحى واملصابني الذين عبروا 
عن بالغ شكرهم للكويت على 

هذه املبادرة.
وقال املنسي ان هذه املبادرة 
تأتي ضمن املبادرات االنسانية 
للجمعية وللتخفيف من معاناة 
اجلرح����ى واملصابني من جراء 
احداث صعدة، معبرا عن بالغ 
ش����كره الهتمام اجلمعية بهذا 
املوضوع االنساني الذي يصاحبه 
تقدمي املس����اعدات االنس����انية 

للمتضررين في صعدة.
من جانبه اعرب رئيس بعثة 

جمعية الهالل االحمر في اليمن 
مساعد العنزي عن أمله في شفاء 
اجلرحى في اقرب وقت ممكن، 
مشيرا الى ان هذه اللفتة تأتي 
انس����جاما مع املوقف الكويتي 
الداعم لألش����قاء في اليمن في 
تقدمي املس����اعدات االنس����انية 

لهم.
وق����ال ان متطوعي جمعية 
الهالل االحمر جنود في اي وقت 
وظرف وهم يقدمون اخلدمات 

االنسانية سواء املواد االغاثية او 
زيارة املرضى في املستشفيات، 
معتبرا ذلك واجبا دينيا ووطنيا 

خلدمة الكويت.
وذكر ان هذا الواجب االنساني 
بتقدمي املس����اعدات االنسانية 
للمتضررين من احداث صعدة في 
اليمن يأتي بتشجيع ومساعدة 
الكويتية والش����عب  احلكومة 
الكويتي منطلقني بذلك من واجب 

االخوة واحملبة بني البلدين.

د. عايد احلميدان


