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مجلس الوزراء: ميزانية عاجلة لبحث سالمة ساحات العلم في جميع المدارس
واملستلزمات الضرورية لتنفيذ 

العمل املطلوب.
ونظ���را لالهمي���ة القصوى 
للعم���ل املطل���وب وض���رورة 
سرعة اجنازه لضمان احملافظة 
على س���المة الطالب والعاملني 
باملدارس وضرورة التعامل مع 
املشكلة بشكل استثنائي بعيدا 
عن االجراءات االعتيادية لتحقيق 

الغاية املرجوة.
لذا نتقدم اليكم بطلب املوافقة 
بالتنفيذ باالمر املباشر واستثناء 
هذه االعمال من الدورة املستندية 

دون الرجوع لكل من:
جلنة البيوت االستشارية.
جلنة املناقصات املركزية.

ديوان احملاسبة.
وذلك للتعامل مع االمر بالسرعة 
املطلوبة مبا يتناس���ب مع عوامل 
اخلطورة الكامنة به وضرورة تذليل 
املعوقات الهميته، لذا يرجى التفضل 
باملوافقة على االس���تثناء املطلوب 

لتلك االعمال.

استشاري نظم انشائية، مهندس 
معم���اري استش���اري، مهندس 
معم���اري استش���اري، مهندس 
استش���اري انش���ائي، مهندس 
استشاري انشائي، مساعد مهندس 

معماري، وفني مساحة.
الفرق  على ان تتول���ى تلك 

تغطية االعمال التالية:
رفع مس���احي حسب الواقع 
حلاالت املظالت واعداد مخططات 

فنية بها. تقييم السالمة االنشائية 
للمظ���الت وحتدي���د االض���رار 

والقصور ان وجدت.
حتدي���د كلفة املظ���الت غير 

اآلمنة.
اع���داد مخططات هندس���ية 
عالجية العم���ال االصالح لغير 
االمنة منه���ا، وتقدير كلفة هذه 
االعم���ال »اعمال تدعيم او ازالة 

واعادة تشييد«.
حتديد االجتاه االمثل )فنيا 
وماليا( التخاذ القرار النهائي في 
التعامل مع الوضع التصحيحي 

املطلوب لكل مظلة.
وقد مت تقدير االعمال املشار 
اليه���ا اع���اله مببل���غ 394500 
د.ك، بواقع 500 د.ك لكل مظلة 
البالغة  الكوي���ت  لعدد مدارس 
789 مدرس���ة عن اتعاب الفرق 
التخصصية املطلوب تشكيلها.

اضافة الى مبلغ 30000 د.ك 
تكلفة اعمال تأجير الس���قاالت 
الالزم���ة  االدوات  وتوفي���ر 

الكويت«.
انه باالش���ارة الى املوضوع 
الواردة  الش���كاوى  اعاله والى 
التعليمية  املناط���ق  من بعض 
حول س���المة احلالة االنشائية 
ملظالت س���احة العلم باملدارس 
والى الطبيعة احلساس���ة لهذا 
االمر املتعلقة بس���المة االرواح 
فقد استلزم االمر تثبيت احلالة 
للوضع القائم واخذ االحتياطات 
الالزمة للحد من خطورته ومن 
ثم تقييم ه���ذه احلالة واتخاذ 
االجراءات االحترازية والتدابير 
العالجية بالسرعة املمكنة وبشكل 
ش���امل جلميع مدارس الكويت 
لدرء اخلطر عن ابنائنا الطالب، 
ويتطلب االمر تشكيل مجموعة 
متخصصة من فرق عمل موزعة 
على املناطق التعليمية بالكامل 
وطبقا حلجم واحتياج كل منطقة 
تعليمية على ان يشتمل كل فريق 

على التخصصات التالية:
استشاري تصميم مشاريع، 

مريم بندق
ال���وزراء مذكرة  أقر مجلس 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود املتضمنة 
طل���ب ميزانية لبحث س���المة 
ساحات العلم في جميع املدارس 
على ان يتم التنفيذ باالمر املباشر 
مع اس���تثناء االعمال املطلوبة 
من الدورة املس���تندية املتمثلة 
في الرجوع ال���ى جلنة البيوت 
املناقصات  االستش���ارية جلنة 

املركزية وديوان احملاسبة.
وهدف ق���رار املجل���س الى 
التعام���ل م���ع االمر بالس���رعة 
املطلوبة مبا يتناسب مع عوامل 
الكامنة به وضرورة  اخلطورة 

تذليل املعوقات الهميته.
الوزيرة  وتضمنت مذك���رة 
املرفوعة ال���ى املجلس بعنوان: 
»تكلف���ة االس���تعانة بفري���ق 
استش���اري مخت���ص للبحث 
في الس���المة االنشائية ملظالت 
العلم في جميع مدارس  ساحة 

اعتمد طلب الوزيرة الحمود باستثناء األعمال المطلوبة من العرض على »المناقصات« و»المحاسبة« وبحيث يتم التنفيذ باألمر المباشر

التعاونية جمعية

اإلــى الأرا�ســي املـقـد�ســة

لل�سادة امل�ساهمني واأهايل املنطقة

ال�سياحة  �سركات  ال�سادة  ندعو  لذا 

ـــدمي عــرو�ــســهــم ـــق ـــت ـــر ل ـــف ـــس ـــ� وال

تعلن جمعية النزهة التعاونية عن ت�سيري

مع حتيات جمل�س الإدارة

رحـلـة العمـرة

وفقًا لل�سروط التالية:

1 - مدة الرحلة من 2010/9/29 اإىل 2010/10/2

2 - تذاكر ال�سفر مع الإقامة )يف�سل الكويتية(

3 - العدد 200 معتمر.

4 - فندق )دار التوحيد - هيلتون مكة - ال�سفوة( مع ثالث وجبات نظام بوفيه مفتوح.

5 - املوا�سالت من املطار للفندق والعك�س مع توفري �سيارات لنقل الب�سائع.

فعلى ال�سركات اأ�سحاب الإخت�سا�س الراغبة تقدمي عرو�سها من تاريخ 2010/7/13 اإىل 

اأوقات  خالل  الإدارية  ال�سوؤون  ق�سم  اجلمعية  اإدارة  لدى  مغلقة  مبظاريف   2010/7/20

الدوام الر�سمي لالإدارة من ال�ساعة 8-1 �سباحًا ومن ال�ساعة 4.30 - 8.30 م�ساًء.

واهلل ويل التوفيق،،،

نظمت شركة »فيلكس ريزورتس« 
الرائدة في تقدمي اخلدمات الصحية 
في الكويت وبالتعاون مع »مارينا 
مول«، حملة في »املول« استمرت 3 
أيام ملكافحة التدخني، ولالقالع عن 
اتباع عادات غير صحية ومنعها. 
خالل هذا احلدث، اس���تبدلت علب 
السجائر التي يحملها الزبائن ببطاقة 
تخولهم متضية يوم كامل مجانا 
في »فلك���س« و»فلكس غورميه« 
 م���ن أج���ل إلهامهم وتش���جيعهم
أكثر  على تبني أس���لوب حي���اة 

صحة.
وحققت احلملة نسبة عالية من 
النجاح، حيث أقبل عدد كبير من زوار 
املجمع على املشاركة فيها، فتبني ان 
هناك اهتماما الفتا بالسعي إلحداث 
تغيير في حياتهم والعمل من أجل 
التوصل الى مستقبل مثمر، كذلك 

زودت »فلكس« العمالء املتحمسني 
للتخلص من عادة التدخني السيئة 
ببرامج مصممة خصيصا لهم ومتتد 
لثالثة أش���هر. وسيتسنى لهم ان 
يختبروا بأنفس���هم برامج لياقة 
بدنية وأنظمة صحية متكاملة من 
كل النواحي، الى جانب االستفادة من 
حسومات خاصة، بحيث يعتادون 
عليها من أجل للحفاظ على حياة 

صحية وسليمة.
وفي ه���ذا اإلطار، ق���ال رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ل� »فلكس ريزورتس« خالد الصايغ: 
»نحن مسرورون جدا لتمكننا من 
املشاركة في احلملة العاملية التي 
تؤمن بعالم متحرر من التبغ، وتعمل 
على نش���ر توعية عل���ى الصعيد 
الوطن���ي للتحذير من هذا االدمان 

الذي يهدد احلياة.

»فيلكس ريزورتس« تنظم حملة لمكافحة التدخين مستهدفة »حياة أكثر صحة«

جانب من حملة »ريزورتس« ملكافحة التدخني

الضروري�ة والمس�تلزمات  األدوات  وتوفي�ر  الس�قاالت  لتأجي�ر  دين�ار  أل�ف  و30  مدرس�ة   789 مظ�الت  لفح�ص  دين�ار  و500  ألف�اً   394

د.موضي احلمود

»الديوان« يرفض طلب الحمود منح مكافأة مالية 
للباحثين التربويين تتراوح بين 150 و295 دينارًا

الحمود: لجنة لتحليل »االجتماعيات«

مريم بندق
رفض ديوان اخلدمة املدنية طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود منح مكافأة مستوى وظيفي للباحثني التربويني تتراوح 
بني 150 و295 دينارا. وقال وكيل الديوان محمد الرومي في خطاب للوزيرة 
احلمود حصلت »األنباء« على نسخة منه: إشارة لكتابكم رقم 5382 وت/

وز/748 املؤرخ 2010/6/27 بشأن طلب منح مكافأة مستوى وظيفي للباحثني 
التربويني بواقع 295 دينارا كحد أقصى و150 دينارا كحد ادنى. نحيطكم 
علما بأن مجلس اخلدمة املدنية قد اصدر قراره رقم 15 لسنة 2010 بشأن 
بدالت ومكافآت املوظفني الكويتيني العاملني في املجاالت املرتبطة مبهنة 
التعليم واخلدمات التربوية باجلهات احلكومية الشاغلني للوظائف في 
تلك املجاالت من بينها مجال البحوث التربوية، وان ما قرره املجلس في 
قراره املشار إليه ميثل التعويض املناسب للعاملني بهذه املجاالت، وانه 
م����ن غير املالئم بحث ميزة مالية اضافية للعاملني في البحوث التربوية 

دون باقي املجاالت التي شملها القرار املنوه عنه.

ه� � املجموع والنسبة املئوية ل� 
التوضيحية«  »اخلرائط والرسوم 
اخلاصة بالتاريخ األوروبي في جميع 

كتب املواد االجتماعية.
و � املجموع والنسبة املئوية ل� 
»الصور« اخلاصة بالتاريخ األوروبي 
في جميع كت����ب املواد االجتماعية 

للمراحل األساسية الثالث.
ز � املجموع والنس����بة املئوية 
ل� »الرس����وم البياني����ة واجلداول 
واملخطط����ات الس����همية« اخلاصة 
بالتاريخ األوروبي في جميع كتب 
املواد االجتماعية للمراحل الثالث.

ح � ج����دول لقي����اس اخلرائط 
بالس����نتيمتر في كل كتاب جلميع 

كتب املواد االجتماعية.
ثالثا: سير خطة العمل: � يعقد 
اجتماع بدع����وة من رئيس اللجنة 

مبعدل يومني اسبوعيا.
� ترفع اللجنة نسخة من الدراسة 
التاريخ  اخلاص����ة بتحليل كت����ب 
واجلغرافيا الى وكيل قطاع البحوث 
التربوية واملناهج ونسخة الى األمني 

العام لليونسكو.
� يبدأ عمل اللجنة من بداية شهر 
مايو 2010 الى نهاية ش����هر يونيو 

.2010
رابعا: تصرف ل����كل عضو من 
أعضاء اللجنة مكافأة مالية حتددها 
التعليم  التربية ووزي����رة  وزيرة 

العالي من بند أعمال أخرى.

االبتدائية للعام الدراسي 2010/2009 
كما وكيفا.

2 � حتليل مناهج كتب املرحلة 
املتوسطة للعام الدراسي 2010/2009 

كما وكيفا.
3 � حتليل مناهج كتب املرحلة 
الثانوية للعام الدراسي 2010/2009 

كما وكيفا.
4 � تصميم ج����داول )للتحليل 

الكمي( على النحو التالي:
الكت����ب ومؤلفوها  � عناوين  أ 
الفصول   � ومجموع )الصفح����ات 
أو األب����واب � اخلرائط والرس����وم 
التوضيحي����ة � الصور � الرس����وم 
البياني����ة واجل����داول( كتب املواد 
االجتماعي����ة للمراح����ل التعليمية 

الثالث.
ب � املجموع والنس����بة املئوية 
ل� »األب����واب أو الفصول« اخلاصة 
بالتاريخ األوروبي في جميع كتب 
املواد االجتماعية للمراحل التعليمية 

الثالث.
ج � املجموع والنس����بة املئوية 
ل� »الفق����رات واجلم����ل« اخلاصة 
بالتاريخ األوروبي في جميع كتب 
املواد االجتماعية للمراحل التعليمية 

الثالث.
د � املجموع والنسبة املئوية ل� 
»املصطلحات واملفاهيم« اخلاصة 
بالتاريخ األوروبي جلميع كتب املواد 

االجتماعية للمراحل الثالث.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال����ي د.موضي احلمود 
تش����كيل جلنة انطالقا من سياسة 
الوزارة الرامية الى مواكبة املناهج 
الدراس����ية للمس����تجدات الوطنية 
واالقليمي����ة والعاملي����ة، بناء على 
الندوة حول الدراسة املقارنة للكتاب 
املدرس����ي في اطار احلوار العربي 
� األوروبي الت����ي عقدت في مدينة 
� فرنسا« 2005 واالجتماع  »ليون 
ال����ذي عقد ف����ي مدين����ة »الرباط � 
املغرب« 2006، واالجتماع الذي عقد 
في مدينة »ستراسبورغ � فرنسا« 
العام للجنة  2010، وخطاب األمني 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 

والثقافة )اليونسكو(.
جاء في القرار: أوال: تشكيل جلنة 
حتليل محتوى كتب االجتماعيات 
)التاري����خ واجلغرافي����ا( للمراحل 
التعليمية )االبتدائي � املتوس����ط � 
الثانوي( للعام الدراسي 2010/2009 
برئاس����ة ابتس����ام احم����د احلاي � 
قطاع البح����وث التربوية واملناهج 
� املكتب الفن����ي، وعضوية: راوية 
محمد الهولي � مدرسة عبدالرحمن 
الوقيان االبتدائية )منطقة مبارك 
التعليمي����ة(، وليد خالد  الكبي����ر 
التربوية  � قطاع البحوث  البيشي 
واملناهج � املكتب الفني، فاطمة أحمد 
األصبحي � مدرسة فاطمة الصرعاوي 
)منطقة حولي التعليمية(، عدنان 
مشري الظفيري � مدرسة عبداللطيف 
سعد النمالن املتوسطة، هدى محمد 
دشتي � مدرسة الدسمة املتوسطة 
)منطقة العاصمة التعليمية(، فالح 
ريد البرازي � مدرسة دعيج السلمان 
)منطقة مبارك الكبير التعليمية(.

اللجن����ة: حتليل  ثانيا: مه����ام 
محتوى كتب االجتماعيات )التاريخ 
واجلغرافي����ا( للمراحل التعليمية 
)االبتدائي � املتوس����ط � الثانوي( 
للعام الدراسي 2010/2009 كما وكيفا 

وتشتمل على البنود التالية:
1 � حتليل مناهج كتب املرحلة 

أشار إلى أن ما أقره »الخدمة المدنية« يمثل التعويض المناسب للعاملين بهذا المجال

محمد الرومي

عبدالعزيز العصفور مرمي الوتيد

الرشيد للوغاني: اكتشفت وجود 10 طالب
مسجلين ب� »العاشر« رغم رسوبهم 3 سنوات!

مريم بندق
خاطب وكي���ل الوزارة املس���اعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرش���يد الوكيلة املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني حول اكتشاف وجود 
طالب راسبني ملدة 3 سنوات في الصف العاشر، 
األمر الذي يخالف ضوابط التس���جيل باملراحل 
التعليمية، متسائال عن كيفية احتساب املعدل 

التراكمي لهؤالء الطلبة.
وقال���ت اللوغان���ي في ردها على الرش���يد: 
باإلش���ارة ال���ى الكت���اب رقم 843 امل���ؤرخ في 
2010/6/13 بش���أن موضوع طالب راسبني ملدة 
ثالث سنوات سابقة باملرحلة الثانوية واملتضمن 
اإلشارة الى اكتشاف عدد 10 طالب، تبني استمرار 

العاش���ر 2010/2009  تس���جيلهم في الص���ف 
للسنة الرابعة )رسوب ثالث سنوات( وهو ما 
 يخالف ضوابط التس���جيل باملراحل التعليمية

ومراك���ز تعلي���م الكبار )اس���تنفاد س���نوات 
الرسوب(.

وتس���اؤلكم بشأن كيفية احتس���اب املعدل 
التراكمي في حال اجتيازهم العام الدراسي احلالي 

بنجاح نفيدكم مبا يلي:
احتساب املعدل التراكمي ملن ينجح من هؤالء 
الطلبة بنهاية العام الدراسي احلالي 2010/2009 
بالنسبة املقررة للصف العاشر 10% من درجة 
النجاح )النهاية الصغرى( لكل مادة دراس���ية 

في حال جناحهم.

أكد لها في خطاب رسمي أن ذلك يخالف ضوابط التسجيل الستنفاد سنوات الرسوب

منى اللوغاني

وليد القطان دعيج الدعيج

د.خالد الرشيد

لجنتان فرعيتان للتعاون مع اللجان الرئيسية لتكريم المعلم
تنفيذ ومتابعة جميع األعمال 
احملاس���بية املتعلقة مبيزانية 
االحتف���ال بالتعاون مع جميع 

اللجان.
3- التنسيق مع جميع اللجان 

وتوفير احتياجاتها املالية.
النثرية  4- صرف الس���لف 
لتوفي���ر احتياج���ات االحتفال 
ومتابعة س���دادها حسب النظم 

املتبعة.
املكافآت  5- تسليم املكرمني 
ومتابع���ة  املعتم���دة  املالي���ة 

تسلمها.
املدارس  إي���داع مبال���غ   -6

املتميزة في حسابها.
7- س���داد جمي���ع فواتي���ر 
الشركات املتعاقد معها وحتويل 
مستحقاتها حسب البنوك حسب 

النظم املالية املتبعة.
ثانيا: تصرف مكافآت مالية 
شهرية ألعضاء اللجنة الفرعية 

وفق النظم املالية املتبعة.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من شهر يوليو 2010 وحتى االنتهاء 

من جميع أعمال التكرمي.
رابعا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

مريم بندق
اعتمد وكي���ل وزارة التربية 
املس���اعد لألنش���طة الطالبي���ة 
دعيج الدعيج قرارين بتش���كيل 
جلنتني فرعيتني لالحتفال باليوم 
العاملي للمعلم للعام الدراس���ي 

.2010/2009
نص القرار األول على: 

أوال: تشكيل جلنة التوريدات 
الفرعية برئاس����ة مدي����ر إدارة 
التوريدات واملخازن وليد القطان 
وعضوية كل من: فائقة جاسم 
محمد � مراقب التوريدات � إدارة 
التوري����دات واملخازن، عبداهلل 
فاضل عبداهلل � محاسب � إدارة 
التوريدات واملخازن، فرحان فالح 
فرحان املياس � أمني مخزن � إدارة 
التوريدات واملخازن، بدر فهيد 
علي املطيري � محاسب مبتدئ � 
إدارة التوريدات واملخازن، وبدر 
حمد عامر العجمي � محاس����ب 
التوري����دات  إدارة   � مبت����دئ 

واملخازن.
مهام عمل اللجنة

1- التنسيق مع اللجنة العليا 
لتحديد احتياجات االحتفال وفق 

امليزانية املدرجة.

التكرمي.
رابعا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.
أما القرار الثاني فنص على: 
أوال: تشكيل اللجنة املالية الفرعية 
برئاس���ة أنيسة الوهابي � مدير 
اإلدارة املالية وعضوية كل من:

سلمى معرفي � مراقبة امليزانية 
واحلسابات � اإلدارة املالية، سوسن 
صالح املذن � رئيس قسم اجلهات 
� اإلدارة املالي���ة، متاضر محمد 
العرادة � رئيس قس���م امليزانية 
والتكاليف � اإلدارة املالية، سلوى 
حسن باقر الكندري � رئيس قسم 
احلسابات � اإلدارة املالية، حنان 
يوس���ف األنصاري � مراجعة � 
شعبة العهد � اإلدارة املالية، عبير 
خضر بوزيد � مراجعة � شعبة 
التوريدات � اإلدارة املالية، ياسر 
قرني حسني � محاسب � اإلدارة 
املالية، وهند ف���ارس الفارس � 

محاسبة � اإلدارة املالية.
مهام عمل اللجنة:

1- مخاطب���ة وزارة املالي���ة 
واعتماد امليزانية وتعزيز البنود 

املطلوبة.
2- اإلش���راف الع���ام على 

من مجس���مات وفق املواصفات 
املعتمدة ومتابعة تسلمها بالتعاون 

مع اللجنة االدارية.
6- متابع���ة توفي���ر جميع 
االحتياجات من إدارة التوريدات 
واملخازن الى اللجان الفرعية وفق 

مهام عملها.
ثانيا: تصرف مكافآت مالية 
شهرية ألعضاء اللجنة الفرعية 

وفق النظم املالية املتبعة.
ثالث���ا: يعم���ل به���ذا القرار 
اعتبارا من ش���هر يونيو 2010 
وحتى االنتهاء من جميع أعمال 

2- إجراء جميع املمارس���ات 
والتعاقدات مع الشركات املوردة 

الحتياجات اللجان الفرعية.
3- االتف���اق م���ع الش���ركة 
املتخصص���ة الت���ي س���تتولى 
التقنية السمعية واملرئية داخل 
قاعة االحتفال وإبرام العقد معها 

بالتنسيق مع اللجنة املالية.
4- توفير احتياجات االحتفال 
من مطبوعات، وفق املواصفات 
املعتمدة ومتابعة تسلمها بالتعاون 

مع اللجنة اإلدارية.
5- توفير احتياجات االحتفال 


