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 »اإلطفاء« ستخضع المباني الحكومية

 لشروط الوقاية أسوة بالقطاع الخاص

اللواء جاسم املنصوري خالل االجتماع الدوري

أقيم صباح أمس االجتماع الدوري الثاني لقطاع 
الوقاية مبنطقة حولي بحض����ور مدير عام االدارة 

العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري.
واس����تمع املنصوري للعديد من املسؤولني في 
ادارة التفتيش واملتابعة وادارة التراخيص، باالضافة 
الى إدارتي وقاية االحم����دي واجلهراء فيما يخص 
اخلطة السنوية املوضوعة ومراحلها ورؤية االدارة 
للمشاريع العديدة للمشاريع واملخططات الهندسية 
مبا يتالءم مع خطة الدولة في التوس����ع العمراني 
الكبير الذي تشهده البالد حاليا. كما استمع الى شرح 
مفصل عن عمليات التفتيش التي يقوم بها العاملون 
في القطاع للحد من املخالفات اخلطرة واجلسيمة، 
خاصة ببعض األماكن حيث يقوم بها مفتشو قطاع 
الوقاية من خالل جداول التفتيش ورصد التنبيهات 
واملخالفات واعدادها.  واس����تمع اللواء املنصوري 
لبيان عن املعامالت  الت����ي ينجزها القطاع خلدمة 
املواطن����ني واملقيمني، وعن أحدث االجهزة واملعدات 
وأنظمة احلريق العاملية التي مت اعتمادها من خالل 

مهندسي قطاع الوقاية وتقليل مدتها.
وفي نهاية االجتماع أشاد اللواء املنصوري بسرعة 
إجناز ودراسة املخططات للمشاريع املقدمة للمواطنني 

وحثهم على تذليل كل الصعاب وتس����هيل اجراءات 
املعامالت الكبيرة والعديدة.

وأش����اد املنصوري بالعاملني ف����ي القطاع بعد 
االستماع للعديد من املواضيع املهمة مثل كود االطفاء 
املعتمد للمباني واملعدات واالجهزة واعتماد الكود 
الكويت����ي، خاصة للمباني واالب����راج العالية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي في االجتماع األخير بدولة 

قطر الشقيقة.
وبني اللواء املنصوري ان قطاع الوقاية سيقوم 
بإخضاع املباني احلكومية لش����روط الوقاية مثل 

القطاع اخلاص. 
و شكر املنصوري جميع منتسبي قطاع الوقاية على 
اجلهود الكبيرة التي يقومون بها خلدمة وطنهم وحماية 
املمتلكات بتطبيق الشروط الوقائية وحضر االجتماع 
نائب املدير العام لقطاع الوقاية بالنيابة العقيد خالد 
الزيد ومدير ادارة وقاية اجلهراء العقيد م.جمال الفزيع، 
ومدير ادارة وقاية االحمدي العقيد م.مساعد املطيري، 
ومدير ادارة التفتيش واملتابعة باالنابة العقيد خالد 
العجمي ومدير املكت���ب الفني باالنابة املقدم فاضل 
شير وعدد من شاغلي الوظائف االشرافية من مراقبي 

ورؤساء االقسام بقطاع الوقاية.

نايف اجليماز

صرح مراقب التسويق في 
بيت الزكاة نايف اجليماز بأنه 
اس���تكماال ملا بدأ به البيت في 
إيج���اد قنوات إيرادية جديدة 
تخدم احملسنني الكرام في كل 
مكان، فقد مت توزيع 115 جهازا 
التب���رع اآللي في  من أجهزة 
األسواق واملجمعات الكبيرة.

حيث يت���م التبرع إما نقدا 
وإما بواسطة ال� K-net وذلك 
باللغتني العربية واإلجنليزية 
وتعتبر هذه املرحلة الثانية من 
التبرع  انتشار أجهزة  عملية 
اآللي بغية الوصول إلى أكبر 
الكرام  شريحة من احملسنني 

وتيسير تبرعهم.
الى ان  وأش���ار اجليم���از 
ه���ذه األجهزة توف���ر العديد 
من اخلدمات للجمهور، حيث 
أضحى مبقدور احملسنني حاليا 

رمضان، واإلغاثة، إضافة الى 
املش���اريع التنموية مثل بناء 
املس���اجد، واملراكز الصحية 
الى  اآلب���ار إضاف���ة  وحف���ر 
مساكن الفقراء وكل ما يتعلق 
باملشاريع املوسمية كمشروع 
حقيب���ة الطالب وزكاة الفطر 

واألضاحي.
وقال ان جهاز التبرع اآللي 
يحتوي على شاش���ة تعرض 
فيلم���ا مص���ورا حلملة بيت 
ال���زكاة، وهو جهاز بس���يط 
وس���هل االس���تخدام، ويعمل 
باللمس إلجناز املعاملة في ثوان 
معدودة وقد القى إقباال كبيرا 
من اجلمهور لسهولة استخدامه 

وسرعة الوصول إليه.
ويطبع اجلهاز وصل تسلم 
للمبال���غ املدفوع���ة وطرائق 

صرفها.

التبرع آليا جلميع مش���اريع 
البيت املعروفة كإيتاء الزكاة 
والصدق���ات والتب���رع لدعم 
أنش���طة البيت املختلفة مثل 
كفالة األيتام، وصندوق طالب 
العلم، ووالئم اإلفطار في شهر 

K - net إما نقدًا أو بواسطة الـ

بيت الزكاة: توزيع 115 جهازًا للتبرع اآللي 
في األسواق والمجمعات الكبيرة

الكندري: طلبة المنح حصدوا 
المراكز األولى في الثانوية

الرشيدي يقوم بأعمال الروضان

مريم بندق
أعلن الوكيل املساعد للتعليم 
النوعي محمد الكندري ان تفوق 
خريجي الثاني عشر )ديني وعام( 
في العام الدراسي 2009-2010 أدى 
الى حصولهم على العديد من املقاعد 
واملنح بجامع����ة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
حيث بلغ عدد احلاصلني على درجة 
االمتياز 10 طالب من 90% حتى %97 
وكان أوائل الط����الب في التعليم 
الديني على مستوى الكويت من 

أبناء املنح الدراسية.
وأوضح الكندري ان هذا النجاح 

والتميز كان وراءه جه����ود متواصلة ومتميزة من القائمني على رعاية 
الطالب في السكن الداخلي الذي تخصصه الوزارة لهؤالء الطلبة، مشيرا 
الى ان نس����بة النجاح العامة للطلبة بالسكن الداخلي مبختلف مراحله 

املتوسطة والثانوية قد بلغت نحو %92.00.
ولفت الى ان الباحثني االجتماعي����ني واإلداريني أخذوا على عاتقهم 
تنفي����ذ لوائح ونظم ال����وزارة وعدم إهمال أي جان����ب فني وإداري من 
شأنه رفع مستوى اخلدمات للطالب مؤكدا ان جناح ومتيز طالب املنح 
الدراس����ية بنني هو مبنزلة إعالن عن كل جهد متواصل ومس����تمر من 
املتخصصني بل وبره����ان عن كل عمل صادق ومخلص مت حتى أصبح 
السكن الطالبي أرضا خصبة ومناخا مناسبا جنني منه أفضل ثمار العلم 
واألدب وحسن اخللق فهذه هي الكويت وهذه هي بعض مظاهر الرعاية 
التي تقدمها ألبناء الدول الش����قيقة. بدورها أفادت مدير إدارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية غنيمة الرخيمي بأنه من خالل توجيهات الوكيل 
املس����اعد للتنمية التربوية هذا العام متكنت اإلدارة من توفير الرعاية 
االجتماعية والنفسية الشاملة للطالب، حتقيقا حلسن التكيف االجتماعي 
داخل املجتمع الكويتي طوال فترة دراس����تهم فقد قامت اإلدارة بوضع 
خطط وبرامج مهنية من ش����أنها الوصول الى أرقى مستويات التكيف 
االجتماعي كفريق عمل ذوي خبرة ومهارة متكنهم من حس����ن التعامل 
مع مختلف اجلنسيات الوافدة من هذه الدول والتي تبلغ نحو 40 دولة 
يختل����ف طالبها في العادات والتقاليد باإلضاف����ة الى ان أعمارهم التي 
تشمل املرحلة املتوسطة والثانوية تعد من املراحل احلرجة واحلساسة 
من مراحل النمو وتتطلب بذل جهود متميزة في التعامل معهم بحرص 

شديد وصوال للهدف املنشود.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود 
تشكيل فريقي عمل لقبول طلبة املنح الدراسية من سلطنة عمان ومملكة 

البحرين في مدارس التربية اخلاصة للعام الدراسي 2011/2010.
نص القرار األول اخلاص بس����لطنة عمان على: أوال: تشكيل فريق 
عمل لقبول طلبة املنح الدراس����ية من سلطنة عمان في مدارس التربية 
اخلاصة برئاس����ة هيا الفهد مراقبة الش����ؤون التعليمية وعضوية كل 
من: محمد الرامزي مديرة مدرس����ة التربي����ة الفكرية � بنني، معصومة 
بهبهاني موجهة فنية خدمة نفسية، علي العتيبي مشرف عام املساكن، 
ملياء اخلميس معلمة تخاطب مبدرس����ة الرجاء � بنات، أحمد بن عيسى 

رئيس قسم شؤون الطلبة.
ثانيا: يتولى الفريق املهام التالية: 1 � إجراء االختبارات التحصيلية 
للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة في كل من املواد التالية »اللغة العربية، 

الرياضيات، التربية اإلسالمية، العلوم«.
2 � إجراء اختبار الذكاء وتعبئة استمارات تشخيص حالة كل طالب 

مستجد وكذلك استمارات حالة الطالب احملول من التعليم العام.
3 � إجراء املقابلة الش����خصية ملن تنطبق عليهم شروط القبول في 
إحدى مدارس التربية اخلاصة ضمن طلبة املنح الدراسية التي تقدمها 

الكويت لسلطنة عمان.
ونص قرار فريق مملكة البحرين على: أوال: تشكيل فريق عمل لقبول 
طلبة املنح الدراس����ية من مملكة البحرين في مدارس التربية اخلاصة 
برئاسة هدى الش����طي مراقبة الرعاية الطالبية وعضوية كل من: مرمي 
ذياب مديرة مدرسة الوفاء للبنات، منى بوحمد مديرة مدرسة الورش 
التعليمية للبنات، سمية الشايجي باحثة نفسية، نورية القالف رئيس 
قسم اخلدمة االجتماعية والنفسية، دالل مرزوق رئيس قسم تخاطب، 

أحمد رويح مساعد منسق إداري شؤون طلبة.
ثانيا: يتولى الفريق: 1 � إجراء االختبارات التحصيلية للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في كل من املواد التالية »اللغة العربية، الرياضيات، 

التربية اإلسالمية، العلوم«.
2 � إجراء اختبار الذكاء وتعبئة استمارات تشخيص حالة كل طالب 

مستجد وكذلك استمارات حالة الطالب احملول من التعليم العام.
3 � إجراء املقابلة الش����خصية ملن تنطبق عليهم شروط القبول في 
إحدى مدارس التربية اخلاصة ضمن طلبة املنح الدراسية التي تقدمها 

الكويت ململكة البحرين.

فريقا عمل لقبول طلبة المنح الدراسية
 من مسقط والبحرين في »التربية الخاصة«

نظرا لقيام عائشة الروضان � 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
مبهمة رسمية من 2010/7/21 الى 
2010/7/29 وتليها اجازة دورية في 
الفترة من 2010/8/1 الى 2010/8/12، 
قررت الوكيلة  متاضر السديراوي، 
أوال: تكليف راضي الرش����يدي � 
الوكيل املساعد للشؤون املالية � 
باالضافة الى عمله القيام بأعمال 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
اعتب����ارا م����ن 2010/7/21 وحتى 

عودتها من االجازة.
ثانيا: عل����ى جميع اجلهات 
املعنية العلم والعمل مبوجبه.

محمد الكندري

راضي الرشيدي

عبر 3 ضوابط أساسية أهمها أال تكون ضمن وظائف »اإلحالل«

»الديوان« يرفع الحظر عن 587 وظيفة شاغرة 
لتعيين الوافدين في »التربية«

وان تراعي وزارتكم عدم شغل 
هذه الوظائف إال في حالة عدم 

وجود كويتيني لشغلها.
� ض���رورة موافاتن���ا ببيان 

تفصيل���ي عن توزي���ع العقود 
الشاغرة املشار إليها أعاله عدد 
587 عل���ى املج���االت الوظيفية 

املقترحة بكتابكم.

مريم بندق
أبلغ دي���وان اخلدمة املدنية 
وزارة التربي���ة باملوافق���ة على 
رفع احلظر عن عدد 587 وظيفة 
شاغرة ببند العقد الثاني اخلاصة 
بالوافدين للسنة املالية احلالية 
2011/2010. وقال الديوان في كتابه 
ميكن التعيني عليها وفقا لثالثة 

ضوابط أساسية هي:
� أال تكون أي من هذه الوظائف 
ضمن الوظائف املشمولة بسياسة 
االح���الل أو مت إدراجه���ا ضمن 
الوظائف امللغاة مبيزانية وزارتكم 

للسنة املالية 2011/2010.
� عدم التعيني عليها إال بعد 
اس���تنفاد الفت���رة التي صرفت 
عنها مرتبات لشاغليها )املنتهية 
خدماتهم( مقابل إجازاتهم الدورية، 

متاضر السديراوي عبدالعزيز الزبن

لطيفة العجيل

مريم بندق
اكدت مصادر تربوية مسؤولة 
ل� »األنباء« ان استعدادات منطقة 
التعليمية الس���تقبال  اجلهراء 
العام الدراسي اجلديد 2011/2010 
ممتازة ومطمئنة، حيث تسير 
خطط االجناز بحسب التواقيت 
الزمنية املوضوعة لها من قبل 
اللجنة املركزية لالس���تعدادات 
التي ترأس���ها وكيل���ة الوزارة 

متاضر السديراوي.
وقالت املصادر ان ذلك يشمل 
تأثيث املدارس اجلديدة وصيانة 
املدارس القائمة وتوفير الكتب 
الدراسية وغيرها من متطلبات 
واحتياج���ات املدارس والطلبة 

والهيئات العاملة.
واوضح���ت مت االنتهاء من 
جتهي���ز 8 م���دارس جديدة في 
العبداهلل باالثاث  منطقة سعد 
الهيئتني  املطل���وب العض���اء 
التعليمي���ة واالداري���ة وكذلك 

مش���يرة الى ان وزارة االشغال 
وعدت بتسليم املدرسة للمنطقة 

في 31 اجلاري.
واشارت املصادر الى انه في 
حالة تس���ليم املنطقة في هذا 
التاريخ مع قيام وزارة الكهرباء 
واملاء بايصال التيار الكهربائي 
واملاء الى املدرسة ومتكن اجلهات 
املختصة بال���وزارة من توفير 
متطلبات افتتاحها من اثاث وكتب 
وغيره س���تتولى املنطقة عمل 
ميزانية لها للقوى العاملة على 
ان تستقبل الطلبة اعتبارا من 

العام الدراسي 2011/2010.
الى االتفاق  ولفتت املصادر 
على تأجيل افتتاح مدارس منطقة 
جابر االحمد الى العام الدراسي 
2012/2011 بسبب ان املنطقة غير 
مأهولة بالسكان اآلن مؤكدة ان 
جميع خطط الصيانات اجلذرية 
سيتم االنتهاء منها 31 اغسطس 

املقبل.

اثاث الط���الب وتوفير االجهزة 
للمختبرات العلمية ومختبرات 

اللغات.
واس���تدركت املصادر قائلة: 
العامة  أبلغتنا وزارة االشغال 
باجناز ما نس���بته 84.5% من 
متطلبات مدرس���ة عبداحملسن 
الزامل في منطقة سعد العبداهلل 

االنتهاء من تجهيز 8 مدارس جديدة في سعد العبداهلل 

استعدادات الجهراء الستقبال العام الدراسي ممتازة 
ومطمئنة وتسير حسب التواقيت المعتمدة

عائشة الروضان

مريم بندق
اعتمدت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان قرارا بش����أن: زيادة مكافأة املؤه����ل العلمي للموظفني 
الكويتيني حملة املؤهالت العليا )دكتوراه/ ماجستير( وجاء تنفيذا 

لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 7 لسنة 2010.
وجاء في قرار الروضان:

أوال: تعدل قيمة مكافأة املؤهل العلمي للحاصلني على شهادة 
الدكتوراه أو ما يعادلها من 50 د.ك الى 150 د.ك.

ثانيا: تعدل قيمة مكافأة املؤهل العلمي للحاصلني على شهادة 
املاجستير او ما يعادلها من 25 د.ك الى 75 د.ك.

ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتب����ارا من 2010/4/1 وفق الضوابط 
والش����روط الواردة بق����رار مجلس اخلدمة املدنية رقم 7 لس����نة 

.2010
رابعا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

تنفيذًا لقرار الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010

الروضان: تعديل مكافأة »الدكتوراه« إلى 150 دينارًا
و»الماجستير« 75 والصرف بأثر رجعي من أبريل

تكليف الدعيج بالبحوث التربوية والمناهج
كلفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج باالضافة الى عمله األصلي القيام بأعمال الوكيل املساعد 
للبحوث التربوية واملناهج م��رمي الوتيد في الفترة من 18 اجلاري وحتى 10 
أغسطس املقبل. كما كلفت الوكيل املساعد للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
وباإلضافة الى عمله األصلي القيام بأعمال الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناه��ج مرمي الوتيد في الفترة من 11 أغس��طس املقبل وحلني عودتها الى 

العمل، نظرا لقيامها بإجازة دورية.

د.عبدالرحمن العوضي

مريم بندق
كشفت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي عن تنظيم 
الوزارة دورات تدريبية ملعلمات 
املرحلة الثانوية لتوعية الطالبات 
في الصف الثاني عشر مبخاطر 
سرطان الثدي وطرق االكتشاف 
املبكر له، مشيرة الى ان اجلمعية 
الكويتي���ة ملكافحة الس���رطان 
والتدخني تقدمت مبشروع لعقد 
دورات تدريبية للمعلمات لوزيرة 
التربي���ة والتي رحبت بالفكرة 
حماية للطالب���ات من مخاطر 
مرض السرطان وخاصة سرطان 

الثدي.
وقالت السديراوي في تصريح 
للصحافيني امس عقب ترؤسها 
اجتماعا ضم عضوي اجلمعية 
د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني 
اضافة الى عدد من قياديي التربية 
الفتة الى ان���ه مت االتفاق على 
ان تب���دأ اجلمعية بتنظيم هذه 

موضح���ة ان ه���ذه ال���دورات 
الطالبات  ستساهم في تثقيف 
واملعلمات على حد سواء حلماية 
انفسهن واكتشاف حاالت املرض 
املبك���رة قبل اس���تفحالها مما 
يس���اهم في زيادة نسبة جناح 
العالج والتخلص من هذا املرض 
الس���ديراوي  اخلبيث. واكدت 
التنس���يق  ضرورة اس���تمرار 
بني اجلمعي���ة والوزارة مبينة 
انه سيتم وضع آلية للبرنامج 
التدريبي والذي سيتم تطبيقه 
مع بداية العام الدراسي اجلديد 
الس���يما انه يص���ب في صالح 

الطالبات.
الس���ديراوي ان  وذك���رت 
املشروع قدم من قبل اجلمعية 
الكويتي���ة ملكافح���ة ام���راض 
التدخني والسرطان التي يرأسها 
د.عبدالرحم���ن العوضي بناء 
على توصيات منظمة الصحة 

العاملية.

الدورات خالل شهر نوفمبر عن 
العام الدراسي املقبل 2011/2010. 
واشارت الى ان مقترح اجلمعية 
كان مقتصرا على التعليم العام 
فيما رأت وزارة التربية التوسع 
فيه بحيث يشمل التعليم اخلاص 
وكذلك التعليم النوعي لكي تعم 
الفائدة عل���ى جميع الطالبات، 

بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة السرطان والتدخين

تدريب معلمات الثاني عشر في مدارس التعليم العام 
والخاص والديني على الوقاية من سرطان الثدي


