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وليد بن غيث

م.سعود النقي م.حسني ذياب

عائشة الروضان د.موضي احلمود

)أحمد باكير(د.حمد املطر خالل احملاضرة

الحمود لـ »األنباء«: إجراءات حاسمة لتبوؤ الكويت مكانة متقدمة في بيرلز وتيمز
مريم بندق

كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في 
تصريح����ات خاصة ل� »األنباء« عن مجموعة من اإلجراءات احلاس����مة 
الجتياز الطلبة مسابقتي بيرلز وتيمز وتبوؤ الكويت مكانة متقدمة على 
مستوى العالم. وقالت الوزيرة احلمود: أعطيت توجيهات الى القيادات 
التنفيذية بالوزارة لتشكيل جلان لإلعداد وتنفيذ االختبارات التجريبية 
وتدريب الطلبة وكذلك املوجهون الفنيون في مادتي العلوم والرياضيات 

لتحقيق نتائج ايجابية هذا العام بالتعاون مع البنك الدولي.
وتفعيال لتوجيهات الوزيرة أصدرت وكيلة الوزارة باإلنابة عائشة 

الروضان 3 قرارات بتشكيل اللجان املطلوبة.
نص القرار األول على تشكيل جلنة إعداد وتنفيذ االختبار التجريبي 
لدراسة TIMSS2011 في مادتي العلوم والرياضيات وذلك في إطار تنفيذ 
املرحلة الثانية من التعاون مع البنك الدولي وتضم اللجنة:  أوال: في مادة 
العلوم: براك براك، سعاد الرشود، فاطمة بوعركي، طارق عبداهلل، أحالم 

بهبهاني، راشد الش����مالي، فتوح الشمالي، مرمي منصور، سعاد محمد، 
هداية دهراب، علي عباس، مشاعل الكندري وعطاف العنزي.

ثانيا: تش����كيل جلنة إعداد وتنفيذ االختبار التجريبي لدراسة تيمز 
2011 في مادة الرياضيات من: ابراهيم القطان، حصة العلي، منير البكر، 
اميان املنصور، اعتدال البحر، سالم الدويهيس، جميلة البيدان، حسن 
علي، محمود أبوجاموس، دعد الصباغ، جنوى وس����يم، حمدية ياسني، 

وعماد عاشور.
ثالثا: مهام اللجنتني في مادتي العلوم والرياضيات مبا يلي: 

1 � التوعية اإلعالمية باختبارات TIMSS وأهدافها واالستعداد لها.
2 � إعداد برنامج لدورات تدريبية للموجهني الفنيني ورؤساء األقسام 

ومعلمي العلوم.
3 � إعداد مذكرة تتضمن أسئلة من اختبارات TIMSS السابقة واملنهج 

الدراسي وتوزيعها على الطلبة.
4 � إعداد بنك أسئلة )متنوعة وشاملة( وفق املعايير واألسس التي 

.TIMSS مت مراعاتها في اختبارات
 IEA 5 � إعداد وتطبي����ق االختبار التجريبي املعد من اجلهة املنظمة

وتدريب فريق التصحيح واإلشراف عليه واستخالص النتائج.
6 � حتليل نتائج االختبار التجريبي ودراس����ته، والوقوف على أهم 

االيجابيات والسلبيات لالستعداد لالختبار التجريبي الوطني.
7 � إعداد وتطبيق االختبار التجريبي الوطني وتصحيحه.

8 � حتليل لنتائج االختبار الوطني وإعداد التقرير اخلاص به.
9 � االستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية للموجهني الفنيني ورؤساء 

األقسام ومعلمي العلوم استعدادا لتطبيق االختبار األساسي 2011م.
10 � اإلشراف على تصحيح االختبار األساسي املعد من اجلهة املنظمة 

واستخالص النتائج.
11 � إعداد التقرير اخلتامي لفريق العمل.

رابعا: تصرف مكافأة مالية ألعضاء اللجنتني بحس����ب النظم املالية 
املتبعة في هذا الشأن.

أعطت توجيهات لتنفيذ االختبارات التجريبية وتدريب الطلبة والموجهين في مادتي العلوم والرياضيات

تتقدم ب�صادق العزاء من

لوفـــــــاة فقيدهم املرحوم

بدر اإبراهيم احلميدي

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

اآل احلميدي الكرام

لجنة برئاسة الفريح لتحديد وقت بث المواد العلمية

ذياب: تحويل طريقي السالمي والعبدلي لطريقين سريعين

واالحتب����اس احل����راري مقررات 
املرحلة الثانوية.

على ان يبدأ عمل اللجنة اعتبارا 
من تاريخ صدور القرار.

وتصرف املكافأة املالية ألعضاء 
اللجنة حسب النظم املتبعة.

ويسري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخه.

وعلى جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه.

وبش����أن تش����كيل فريق عمل 
لإلع����داد والتحضي����ر للمعرض 
اإلعالمي املصاحب لالجتماع ال� 24 
لوزراء الشباب والرياضة ورؤساء 
اللجان األوملبي����ة واالجتماعات 
املصاحبة لهما مبجلس التعاون 
بدول اخلليج العربية، وذلك خالل 

الفترة من 19 الى 22 اجلاري.
شكلت الوزيرة فريق عمل من 
اللجنة الوطنية لإلعداد واملشاركة 
في املع����رض اخل����اص باللجنة 
املذكورة من: عبداللطيف البعيجان، 
محمد بن سالمة، حصة مال اهلل، 
رجاء جاسم، حمد اخلالدي، حسام 
مصطفى وناصر الصليهم وعلي 

إسماعيل.
وتتمثل مهام الفريق في:

1 � جتهيز املطبوعات والدوريات 
اخلاصة باملعرض.

2 � توفي����ر هداي����ا تذكاري����ة 
للمشاركني.

3 � مخاطب����ة اجلهات املعنية 
للمشاركة ضمن جناح اللجنة.

4 � اإلشراف على جناح اللجنة 
خالل أيام املعرض فترتني صباحية 

ومسائية.
5 � التوثيق والتغطية اإلعالمية 

الالزمة.
يبدأ عمل الفريق اعتبارا من 26 
يناير 2010 وينتهي بنهاية املعرض 

22 مارس 2010.
تصرف مكافأة مالية ألعضاء 

اللجنة يحددها وزير التربية.
يستعني فريق العمل مبن يراه 
مناسبا للمساهمة في إجناز املهام 

املطلوبة.

متوقف عن العمل وال نستطيع 
احلصول على التراخيص للبدء 

في العمل.
واشار الى عدم وجود اختالف 
مع شركة النفط ومقدرين خطورة 
اخلطوط املوجودة في املوقع لكن 
نأمل اال يعوقنا هذا الش���يء عن 
العم���ل ونأم���ل ان نحصل على 
التصاريح حتى يبدأ املقاول في 
العمل، الفتا الى ان املرحلة الثالثة 
وعلى الرغم من البدء فيها منذ 6 
اشهر، فقد بدأت 3 جسور بالظهور 
ووصلنا في مراحل متقدمة في 

هذا اجلانب.
واوضح ان عملية التأخير ألي 
مشروع ليست س���هلة فاملقاول 
من حقه ان يطالب بالتعويض، 
وأطالب من جمي���ع اجلهات في 
الدولة ان تتعاون وايجاد احللول 
في اسرع وقت واذا لم ننتهج مثل 
هذا االسلوب فسيكون هناك الكثير 

من التأخير.
من جانبه، ق���ال مدير ادارة 
تنفيذ الطرق م.حبيب العلي ان 
االدارة التابع لها من مهامها تنفيذ 
البنية التحتية للمناطق السكنية 
مبينا ان هناك اكثر من مشروع 
في طور التنفيذ وخالل االسابيع 
املاضية مت توقيع 5 مشاريع وجار 

اعدادها للتنفيذ.
وحول املشاريع التي هي في 
طور التنفيذ اشار العلي الى ان 
هناك مجرورين في الدائري الرابع 
وشارع املطار باالضافة الى البنية 
التحتية في املنقف وصباح السالم 

وابوفطيرة.

إداري ملرافق����ة الالعبات  كوف����د 
املشاركات في بطولة كرة الطاولة 
في جمهورية التشيك خالل الفترة 
من 2010/3/24 الى 2010/4/1 شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
الوزي����رة ض����م  واعتم����دت 
خديجة النقي ضمن جلنة تضمني 
موضوع����ات النانوتكنولوج����ي 

على ترشيح املش����اركني، وعلى 
الوزارة واعتمادنا  موافقة وكيل 

لهذه املهمة.
تقرر أوال: إيفاد التالية أسماؤهم: 
مني����رة اجليم����از � موجهة فنية 
باإلدارة العامة للتعليم اخلاص، 
عاي����دة الكن����دري � موجهة فنية 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية 
� موجهة فنية  وهدى املطي����ري 
التعليمية،  مبنطق����ة األحم����دي 

ثالث����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وبن����اء عل����ى موافقة مجلس 
ال����وزراء بقراره رق����م 1039 على 
املش����اركة في البطولة املدرسية 
الدولية لكرة الطاولة املقرر عقدها 
في جمهورية التشيك خالل الفترة 
25 � 2010/3/31 وعلى كتاب الوكيل 
املساعد للتعليم العام بشأن املوافقة 

وقال مت اختيار املستشارين 
لعمل التصميم للطريق االقليمي، 
الفتا الى انشاء طريق النويصيب 
الى تقاطعات  السريع واحلاجة 
خاصة ان هن���اك مناطق جديدة 
س���يتم انش���اؤها ف���ي املنطقة 
اجلنوبية مث���ل مدينتي صباح 

االحمد واخليران.
ولف���ت اخلياط ال���ى وجود 
الت���ي تواجه  العراقيل  بع���ض 
طريق الدائري الثامن مع شركة 
نفط الكويت لكن هناك تنسيق 
معه���م حتى نأخذ املس���ار الذي 

يرضيهم.
وقال ان السنة املقبلة ستكون 
س���نة خير على الط���رق فهناك 
اكثر من مش���روع سيتم طرحه 
وتنفيذه، مبينا ان القيمة االجمالية 
للمشاريع في القطاع املطروحة 

والتي ستنفذ بحدود املليارين.
م���ن جهته، قال مدي���ر ادارة 
الطرق السريعة م.سعود النقي 
ان الطريق هو االساس، فقبل ان 
تتطور اي منطقة ولم يوجد طرق 
التنقل فلن  سهلة وتشجع على 
تكون هناك تنمية، مش���يرا الى 
ضرورة تعاون جميع اجلهات في 
الدولة مع وزارة االش���غال حتى 
تتحقق التنمية التي تسعى لها 

الدولة وال يكون هناك تأخير.
وأكد ان الوزارة انهت مرحلتني 
م���ن طريق الصبي���ة بطول 45 
كيلومترا وفي وقته احملدد وملسنا 
مدى راحة الناس من هذا الطريق، 
مبين���ا ان املرحلة الثالثة وفيها 
جزء يتراوح بحدود 14 كيلومترا 

اجتماع ضم الوزارة مع ادارة املرور 
والبلدية بهذا اخلصوص وسيكون 

هناك حل يرضي اجلميع.
النقل  وقال ذياب ان تطبيق 
اجلماعي سيقضي على االزدحام 
القادمة للطرق  وخطة املشاريع 
جميعها س���تدخل بها القطارات 
والطرق االقليمية التي سننشئها 
القطارات جزءا منها،  وستكون 
واملستش���ار علي���ه ان يح���دد 

مسارها.
ب���دوره أش���ار مدي���ر ادارة 
التصميم في قطاع شؤون الطرق 
م.مهند اخلياط الى انشاء بعض 
تقاطعات علوية وأنفاق لشارعي 
دمشق والقاهرة حتى نقضي على 
الضغط باالضافة الى الغاء جميع 
االشارت في الدائري اخلامس حتى 
تصبح هناك انسيابية في املرور 
والقضاء على الزحمة، الفتا الى 
تطوير طريق جمال عبدالناصر 

بعد منطقة اجلهراء.

بوجود حل يرضي اجلميع وليس 
عندهم نية في رفض املش���روع 
ومتفائل بأن االجتماع سيش���هد 

حال يريح الكل.
وأوضح ان���ه اذا كانت هناك 
عوائق ألي مشروع للقطاع مع 
جه���ات حكومية اخ���رى ميكن 
التغلب عليها، اما اذا كانت هناك 
عوائق امام عقارات خاصة ملالك فال 
نطرح املشروع اال ونحن آخذون 
هذا الش���يء بعني االعتبار وتتم 
ازالته، مشيرا الى وجود عوائق 
في طريق اجلهراء لكن يوجد اتفاق 
البلدية واجلهات احلكومية  مع 

على ازالتها.
وأشار الى ان طريق الصبية 
يوجد به مسار معتمد من البلدية 
وهي تعلم بوجود خطوط للنفط 
العقد  واالشغال، وضعت ضمن 

كيفية حماية هذه اخلطوط.
وبخص���وص الدائري الرابع 
أش���ار ذياب الى وجود اكثر من 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
التلفزيوني برئاسة  جلنة للبث 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
ب����در الفريح وعضوية محس����ن 
العتيبي ومجدي الهزاع وسعود 

احلربي ومنال بوقماز.
ثانيا: مهام اللجنة

1 � حتديد الوقت املناسب لعرض 
املواد العلمية واملناهج.

2 � دراسة وحتديد املواد العلمية 
واملناهج املطلوب بثها.

3 � وضع اآللي����ة واإلجراءات 
الب����ث  لتطبي����ق  التنفيذي����ة 

التلفزيوني.
4 � بحث إمكانية التعاون مع 
الهيئات واملؤسسات ذات العالقة 

لالستفادة من إمكانيتها.
وتلبية دعوة املكتب اإلقليمي 
لشرق املتوسط مبنظمة الصحة 
العاملية للمش����اركة في االجتماع 
اإلقليمي اخلاص بالغذاء والنشاط 
البدني والصحة خالل الفترة 8 � 
2010/3/11 مبدينة عمان باململكة 

األردنية الهاشمية.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية رقم 247 بتاريخ 
2010/3/2 بشأن ترشيح املشاركني 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة.
قررت احلمود:

أوال: إيفاد وليد بن غيث � مدير 
إدارة اخلدمات العامة، أمل احلربي 
� رئيس قسم التغذية والضيافة، 
� اخصائية تغذية،  علياء الغنام 
حلض����ور االجتم����اع اإلقليم����ي 
اخلاص بالغذاء والنشاط البدني 
والصحة في مدينة عمان باململكة 
األردنية الهاشمية خالل الفترة من 
2010/3/7 الى 2010/3/12 ش����املة 

يومي السفر.
ثاني����ا: تتحمل اجلهة املنظمة 
تكاليف السفر واإلقامة ألمل احلربي 
السفر  الكويت تكاليف  وتتحمل 

واإلقامة لباقي أعضاء الوفد.

دانيا شومان
أكد الوكيل املس���اعد لشؤون 
الطرق بوزارة األشغال  هندسة 
العامة م.حسني ذياب، أنه توجد 
في القطاع طرق قائمة لتطويرها 
وحتديثها مثل طريق الصبية بعد 
ان كان صحراويا وأصبح طريقا 
س���ريعا باالضافة الى تقاطعات 
لتحديثه���ا وتوجد طرق جديدة 
النش���ائها مثل طري���ق الدائري 
ال���ى ان هناك  الثامن، مش���يرا 
طرقا اقليمية س���يتم تطويرها 
مثل طريقي الس���املية والعبدلي 
وسيتم حتويلهما الى طرق سريعة 
باالضافة الى انشاء طرق اقليمية 
جديدة وانشاء اجلزء اجلنوبي من 
الطريق االقليمي وطوله تقريبا 
180 كيلومت���را، كذلك في طريق 
اقليمي ش���مالي من الصبية الى 

العبدلي وطوله 160 كيلومترا.
وأش���ار في اللقاء االسبوعي 
املفتوح الذي نظمته ادارة العالقات 
العامة في وزارة االشغال صباح 
امس اللتقاء وس���ائل االعالم مع 
الوكالء املس���اعدين في الوزارة، 
ال���ى ان هناك حتديث���ا للدائري 
السابع واستكماله الى ان يصل 

الى االقليمي.
وقال ان وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر مهتم باس���تكمال 
الدائري الثامن وس���يجتمع مع 
وزير النفط والبلدية االس���بوع 
املقبل إلنه���اء اي عراقيل تواجه 
تصميمه وتنفيذه، مش���يرا الى 
ان العاملني ف���ي النفط مهتمون 

قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

خالل اللقاء األسبوعي المفتوح

300 دينار الحد األقصى لفريق استقبال عامالت النظافة

المطر: كارثة محطة مشرف البيئية جريمة أخالقية

القالف، سعاد غازي، بيادر سليمان، 
فاطمة املعيلي، شعاع شالش، حنان 
احلربي، جراح السني، مهدي خاجة، 
باسل السبت، علي القالف، مبارك 
الزعبي، تركي حسني، فهد محمد، 
حميدة عباس، ناه����دة اخلياط، 
كاجنت����ني فرناندس، رام بوجنه، 
كيش����ان الل بهوتي، عبداللطيف 
عبدالعاطي، ضياء ناصر، حبيب 
اس����د، فيصل اجلطيلي، خديجة 
العبدالرزاق، منال الشطي، اميرة 
املعلم، س����نان املعم����ري، خليفة 
التركماني، مشاري احلربي، زينب 
القطان، وضحة الشمري، صفية 
جمال مال اهلل، مشعل الظفيري، 
سالم ش����ريف، مضحي العتيبي، 
علي الش����عيبي، ناصر العتيبي، 
الرشيدي،  عبداهلل عطية،جاسم 
مهدي الق����الف، خميس اللوغاني 

وناصر البغلي.

حمد العنزي
أكد رئيس منظمة الس���الم 
األخضر الكويتية د.حمد املطر 
ان قضي���ة مش���رف والكارثة 
البيئية التي خلفتها عبر إلقاء 
آالف األطنان من مياه الصرف 
الصحي في البحر وقبلها في البر 
تعد جرمية بيئية وأخالقية تنم 
عن فساد واضح موجود داخل 
احلكومة لذل���ك نحن كمنظمة 
الكويتية  الس���الم األخض���ر 
نعتقد ان احلكومة مطالبة بأن 
تكون أكثر شفافية وان تضع 
احللول البيئية املناسبة لهذه 

املشاكل.
وقال أثناء إلقائه محاضرة 
في جمعية املعلمني مساء أول 
م���ن أمس انه عل���ى احلكومة 
ان تصارح الشعب ونحن في 
عصر العوملة ووجود مؤسسات 
مجتمع مدني مهتمة ال نستطيع 
ان نخفي عن الشعب املشاكل 

ونحن نعد الشعب بأن تكون 
املصداقية شعارنا والشفافية هي 
رسالتنا الواضحة للمجتمع وكل 
األنشطة التي تقوم بها منظمة 
السالم األخضر العاملية منظمة 
السالم األخضر الكويتي ستقوم 
به���ا من خالل عمل مؤسس���ي 
وزيارات ميدانية ألماكن التلوث 
ونرفع صوتنا عاليا وان لم جند 

آذنا صاغية للحوار فالشك اننا 
سنتحرك وفق األطر الدستورية، 
مشيرا إلى أن ما حدث في مشرف 
يعد كارثة بيئية وأخالقية بكل 
املعايير وكذلك الذي يحدث اآلن 
عبر إلقاء آالف األطنان من مياه 
الصرف الصحي في البحر، الفتا 
الى ان املشكلة بدأت من خالل 

تعطل أكثر من 10 مضخات.

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية لصرف 
مكافآت فريق عمل استقبال عامالت 
النظافة من التعاقدات اخلارجية.

جاء في خطاب الوزيرة: باالشارة 
الى قرار الوزارة رقم 17409 الصادر 
بتاريخ 2009/12/3 بشأن تشكيل 
فريق مشترك ما بني وزارتي التربية 
والداخلية الستقبال منفذات اخلدمة 
من التعاقدات اخلارجية اعتبارا من 
2009/11/15 حتى 2010/1/31 بشكل 
متواصل على مدار الساعة ومرتبط 
مبوعد وصول الطائرات من الدولة 

املتعاقد معها.
يرجى التك����رم باملوافقة على 
صرف مكافآت اعضاء فريق العمل 

على النحو التالي:
رئيس الفريق ونائبه واملشرفون 

بواقع 300 دينار عن الشهر.
اعضاء الفريق بواقع 200 دينار 

عن الشهر.
وشملت املكافأة كال من:

وليد بن غيث، امل احلربي، عادل 
العبداهلل، فاطمة  الشويع، نادية 

وزيرة التربية اعتمدت المكافآت التي تشمل 45 موظفًا

خالل محاضرة أقامتها جمعية المعلمين لمنظمة السالم األخضر 

تقرر تش����كيل جلنة الختيار موضوعات 
تدريبية واعداد اختبار تدريبي للطالب الذين 
س����يطبق عليهم تقومي بيرلز في اس����تيعاب 
املقروء في الصف السادس من د.نورية الرومي، 
أبوالفتوح ساملان، هدى العميري، بشرى اخللف، 
م����رمي عيد املهندي، محمد الس����لومي، فاروق 

مخيمر، طلعت سالم وفريدة يوسف.
ثاني����ا مهام اللجنة: 1- اختيار موضوعات 
مناس����بة مماثل����ة للموضوعات التي س����بق 
استخدامها في تقومي بيرلز 2006، ووضع اسئلة 
مناسبة مماثلة ملا ورد في التقومي املذكور على 

ان تس����تغرق هذه املوضوعات اجلانب االدبي 
واجلانب املعلوماتي.

2- االشراف على تطبيق االختبار التدريبي 
في الصف السادس بجميع مدارس الكويت في 
املوعد الذي يحدده فريق بيرلز، واالشراف على 
تقومي نتائج التطبيق وموافاة الفريق بتقرير 
عن التطبيق متضمن����ا امللحوظات االيجابية 
والس����لبية، وذلك في موع����د غايته منتصف 

ابريل 2010.
ثالثا: تصرف مكافأة مالية العضاء اللجنة 

بحسب النظم املالية املتبعة في هذا الشأن.

نص القرار الثاني على: تقرر
أوال: تشكيل جلنة إلدخال ومراجعة البيانات 

اخلاصة بدراسة تيمز 2011 من:
انتصار احلسينان، حنان السعيدي، ندى 
اجلمعة، حميدة احلداد، سارة املويزري، أحمد 
مصطفى، مشاعل البطي، فاطمة البرشيدي، مناير 
العجمي، د.صالح حيدر، بولس فرح، عبداجلليل 

احمد، انتصار العنزي، حازم إبراهيم.
ثانيا: مهام اللجنة:

� تطوير البرام����ج للتأكد من دقة البيانات 
املرسلة.

� إدخال البيانات على احلاسب اآللي لنتائج 

تطبيق اختبارات التقييم العاملي تيمز 2011 في 
مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع.

� إلدخال نتائج االستبيانات املتعلقة بالطلبة 
واملعلم والهيئة اإلدارية للصف الرابع.

 win إدخال البيانات باس����تخدام برنامج �
.w3s

� إدخ����ال البيان����ات باس����تخدام برنام����ج 
.windem

ثالثا: يعمل بهذا القرار من الفترة 2010/2/1 
حتى 2010/5/15.

رابعا: تصرف مكافأة مالية ألعضاء اللجنة 
بحسب النظم املالية املتبعة في هذا الشأن.

لجنة اختيار الموضوعات التدريبية

لجنة مراجعة البيانات


