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»التربية«: أسماء 696 مشمولين بالترقية والنقل ضمن الوظائف اإلشرافية في المتوسط والثانوي    )ص10 و11(

Al-Anbaa Friday 27th August 2010 - No 12371يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 17 من رمضان 1431 ـ 27 أغسطس 2010 الـــعـدد:

أذان الفجر 4:00

 أذان املغرب 6:16

السهلي: الحمود وعدت برفع زيادات المعلمين إلى مجلس الوزراء
رئيس جمعية المعلمين أعلن أن المشروع يتضمن زيادة بدل التدريس إلى 200 دينار والعالوة التشجيعية إلى 250 والزيادة في المستوى الوظيفي %100

.. وتجمع أكبر إيرادات الزكاة  في تاريخها 
بقيمة ملياري دوالر في 8 أشهر

دبي � العربية: أعلنت مصلحة الزكاة والدخل الس���عودية )جهاز 
جباية فريضة الزكاة ونظام الضريبة في اململكة( عن حتقيقها أكبر 
قيمة مس���تحصالت من الزكاة في تاريخها حيث بلغت 7.8 مليارات 
ريال )2 مليار دوالر( خالل الشهور الثمانية األولى من العام احلالي، 
وبلغ عدد الشركات واملؤسسات التي تدفع الزكاة والضريبة 420 ألف 
شركة. وكش���ف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد 
املفلح لصحيفة »الشرق األوس���ط« اللندنية أن قيمة جباية الزكاة 
عل���ى عروض التجارة فقط، بلغت خالل الش���هور الثمانية املاضية 
رقما تاريخيا بقيمة ملياري دوالر، بينما تبقى 4 أشهر من العام، مما 
يرجح جتاوز هذا الرقم، مش���يرا الى ان هذه القيمة املستحصلة هي 
أكبر من إجمالي جباية زكاة العام املاضي بأكمله البالغ 6.7 مليارات 

ريال )1.7 مليار دوالر(. 

»النفط« تنجح في السيطرة 
على تسرب محدود للغاز في األحمدي

 عبدالهادي العجمي وكونا
جنحت مؤسس����ة البترول في 
وقف تس����رب محدود للغاز وقع 
في الساحة اخلارجية ألحد املنازل 
احلكومية مبنطقة جنوب األحمدي 
بعد تلقيها بالغا من مركز إطفاء 

املنطقة فجر اخلميس.
وقال الناطق الرسمي للقطاع 
النفطي العضو املنتدب للعالقات 

احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة في املؤسسة الشيخ طالل 
اخلالد أن شركة نفط الكويت أرسلت 
فور تلقي البالغ الفرق املعنية حيث 
مت اتخاذ التدابير الالزمة املتبعة 

في مثل هذه احلاالت.
وأشار اخلالد إلى قيام الفرق 
الس����كنية  القطعة  بتهوية كامل 
وتنظيف ش����بكة املج����اري فيها 

كإجراء احترازي للتأكد من خلوها 
من أي بقايا للغاز. وأكد أن املنطقة 
خاضعة للمراقبة املستمرة حيث 
أشارت آخر قراءات نسب تركيز 
الغاز إلى انخفاضها ملس����تويات 
مطمئنة. ومن جانب����ه، قال أحد 
املواطن����ن ل� »األنب����اء« إن الغاز 
قتل أش����جار النخيل في حدائق 

منازلنا.

مواطن لـ »األنباء«: الغاز قتل أشجار النخيل في حدائق منازلنا

)محمد ماهر(دورية أمن تغلق الطريق املؤدي إلى موقع تسرب الغاز

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله ملك األردن عبداهلل الثاني 

مشائي: األمير وعد بزيارة طهران بعد رمضان

الشعيب لـ »األنباء«: 25 مسجدًا جديدًا 
دخلت الخدمة في رمضان

إحالة المسلسالت الرمضانية المخالفة للنيابة
محمد هالل الخالدي

في توجه جاد من مسؤولي وزارة اإلعالم لرصد املسلسالت 
التلفزيوني���ة الرمضانية التي قامت مبخالف���ة قانون املرئي 
واملس���موع، علمت »األنباء« من مصادر موثوقة انه مت حصر 
عدد من تلك املسلسالت التلفزيونية املخالفة، كما ستتم إحالة 
احملطات التلفزيونية التي قامت ببث مسلس���الت تلفزيونية 
قبل أخذ املوافقة م���ن وزارة اإلعالم إلى النيابة العامة التخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها. 
وأكدت املصادر أنه مت مؤخرا تشكيل جلنة مختصة مبراجعة 
جميع املسلسالت التلفزيونية حلقة بحلقة وذلك بهدف حصر 
أي مخالفات لقانون املرئي واملسموع فيها، سواء كانت مخالفات 
إدارية تتعلق بأخذ املوافق���ة الالزمة للبث أو باحتوائها على 
كلمات أو مش���اهد تخدش احلياء الع���ام أو تتعرض للثوابت 

الدينية والوطنية مبا يخالف القانون.

بشري الزين
بحث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مع امللك عبداهلل الثاني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية أمس األول تعزيز العمل 
العربي املشترك والتصدي لتحديات املنطقة 
الى جانب آخر املستجدات االقليمية والدولية. 
من جان���ب آخر وصف الرئي���س اإليراني 
أحمدي جن���اد العالقات الثنائية بن إيران 
والكويت بأنها »وثيقة وأخوية«، وأضاف 
خالل اس���تقباله املبعوث اخلاص لصاحب 
الس���مو األمير املستشار محمد أبواحلسن 
ان العدوان العراقي إبان عهد املقبور صدام 
حسن على إيران والكويت أدى الى تعزيز 
التضامن والوفاق بن البلدين، مشيرا الى 
انه متكن من االستفادة من هذه االمكانات 
التعاون والتنسيق بن  ملضاعفة مستوى 

البلدين في القضايا االقليمية والدولية.

على الصعيد نفس���ه أكد مصدر إيراني 
ديبلوماس���ي ل� »األنباء« ان رئيس ديوان 
الرئيس اإليراني رحيم مشائي حمل للكويت 
تطمينات إيرانية حول محطة بوشهر، حيث 
أكد ان سقف التعاون مع الكويت ال حدود له. 
وبحسب املصدر الديبلوماسي فإن مشائي أكد 
ان صاحب السمو األمير وعد بزيارة طهران 
بعد رمضان. وأضاف مشائي: ان املنطقة لن 
تشهد أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، 
مشددا على ان إسرائيل لن جترؤ على فعله، 

وفي حال حدوثه سنرد بيد من حديد.
ودعا مش���ائي دول اجلوار بأال تسمح 
للقوات األجنبية بإطالق نيرانها من القواعد 
املوجودة على أراضيها، الفتا الى ان الواليات 
املتح���دة أضعف من زم���ن احتالل العراق 
وأفغانستان وتسعى لتخويف دول املنطقة 

لبيعها أسلحتها.

مريم بندق
أعلن رئيس جمعية املعلمن عايض 
السهلي ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم����ود وعدت برفع 
مشروع حتسن ومساواة أوضاع املعلمن 
املادية � مع أصح����اب الكوادر األخرى � 
والذي قدمته اجلمعية الى مجلس الوزراء. 
وقال السهلي في تصريحات للصحافين 

عقب اجتماع الوزيرة مع مجلس إدارة اجلمعية ظهر 
أمس: وزيرة التربية موافق����ة على متييز املعلمن 
وستدرس املش����روع وترفعه الى املجلس. وأوضح 
ان الهدف من املش����روع زيادة رواتب املعلمن وذلك 
بزيادة بدل التدريس من 15 إلى 200 دينار، وزيادة 
العالوة التشجيعية من 75 إلى 250 دينارا، وزيادة 

بدل املستوى الوظيفي 
بنس����بة 100%.وقال 
اتفقنا على  السهلي: 
آلية جديدة لالسراع 
بصرف مس����تحقات 
املش����اركن  املعلمن 
في جلان، مشيرا الى 
الوزارة أوضحت  ان 
ان بيروقراطية ديوان 
اخلدمة املدنية تؤخر 
الصرف وسيتم تنقيح 
الكش����وف باملناطق 

التعليمية عن طريق جلان إدارية مالية 
مشتركة قبل إرسالها الى الديوان. وتطرق 
الثالث  االتف����اق  الى  رئيس اجلمعي����ة 
املتمثل في سد الش����واغر في الوظائف 
اإلشرافية حيث وعدت الوزيرة باالنتهاء 
منها بالتزامن مع بداية العام الدراس����ي 
الدوام  2011/2010. وفيما يتعلق بإطالة 
املدرسي 25 دقيقة ليوم واحد في األسبوع 
ملمارسة األنشطة اتفقنا على بحث هذا املوضوع مع 
وكيل قطاع األنشطة املدرسية دعيج الدعيج، حيث ان 
اجلمعية متحفظة على ذلك لوجود مواد دراسية اآلن 
ضمن املواد االختيارية تؤكد وتعزز القيم التربوية 
والسلوكية وبحيث يتم تطبيق النظام السابق املعمول 
به. وردا على سؤال ل� »األنباء« حول موضوع تبكير 
النهائية  االمتحانات 
االبتدائ����ي  لطلب����ة 
واملتوسط والثانوي 
الس����هلي ان  أوضح 
هذا املوضوع لم يكن 
ضمن جدول األعمال 
ولذل����ك ل����م يناقش. 
اتفقنا  واختتم قائال: 
ايضا على تفعيل مهام 
القسم اإلداري لتخفيف 
األعم����ال اإلدارية عن 

املعلمن.

أسامة أبوالسعود
كش���ف وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية املس���اعد لقطاع املساجد وليد 
الشعيب عن تسلم الوزارة ل� 25 مسجدا جديدا 
دخلت اخلدمة هذا العام خالل شهر رمضان 
املبارك، موضحا ان هذه املساجد قام بإنشائها 
متبرعون كرام من أهل اخلير املواطنن في 
مختل���ف محافظات البالد وتتميز جميعها 
مبستوى متميز من العمارة اإلسالمية والطرز 
الفنية البديعة والتي تضاهي أجمل املساجد 

على مستوى العالم. وأوضح الشعيب ان 
بعض هذه املساجد جتاوزت تكلفته املليون 
دينار مثل مسجد احلمدان الذي افتتحه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد أمس األول، مؤكدا ان الوزارة ال تألو 
جهدا في خدمة بي���وت الرحمن من جميع 
النواحي سواء املعمارية أو األئمة واخلطباء 
أو جميع اخلدم���ات األخرى للوقوف على 

راحة املصلن.

صاحب السمو بحث مع العاهل األردني تعزيز العمل العربي المشترك

بعضها تجاوزت تكلفته مليون دينار

تبكير االمتحانات يحتاج إلى المزيد من الدراسة

عايض السهلي

جعفر: تقرير »فيفا« شـهادة صالحية لستاد جابر وُنعد 
لمفاجأة في حفل االفتتـاح 25 فبراير المقبل  ص46

ك »السكنية« تنذر 50 من مالاّ
المساكن الشعبية: اإلخالء أو السحب

الكليب : ترسية مناقصة الدفع المسبق لعدادات 
»الكهرباء« على »الكويتية لبناء المعامل«

حمد العنزي
علمت »األنباء« من مصادر رفيعة في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ان املؤسس���ة وجهت إنذارات نهائية إلى نحو 50 من املواطنن املنتفعن 
من الرعاية السكنية الذين حصلوا على قسائم سكنية وبيوت حكومية 
ومازالوا يجمعون بينها وبن املس���اكن الش���عبية إلخ���الء تلك البيوت 
وتسليمها للمؤسسة السكنية خالل أقصى فترة ممكنة ال تتجاوز ثالثة 
أشهر. وأشارت املصادر إلى ان اإلجراء الالحق سيترتب عليه سحب هذه 
البيوت الشعبية بقوة القانون. وأوضحت املصادر في تصريح ل� »األنباء« 
ان املؤسس���ة تأكدت من أن بعض قاطني هذه البيوت يستغلونها خالف 
ما هو معمول به، حيث يؤجرونها بالباطن ألش���خاص آخرين، الفتة إلى 
انه وحتى ان لم يكن أصح���اب هذه البيوت مؤجرين لها فإن القانون ال 

يسمح لهم باحلصول على رعاية سكنية مرتن.

 فرج ناصر
أكد رئيس جلنة املناقصات املركزية احمد الكليب ان اللجنة أرست مناقصة 
اعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام الدفع املسبق لعدادات الكهرباء 
احلديثة على الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت من اصل الشركات 
الثالث التي تقدمت لتنفيذ هذا املش���روع. وق���ال الكليب: بلغت كلفة هذه 
املناقصة 83.9 مليون دينار، وأضاف انه من املتوقع ان يتم البدء مبباشرة 

هذا املشروع بعد العيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء واملاء.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا النائب األول الشيخ جابر املبارك وأمني عام التحالف الوطني خالد الفضالة 

رئيس الوزراء تقداّم مهنئي التحالف الوطني في غبقته الرمضانية  ص18و19

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تأجيل البت في تبكير االمتحانات النهائية لطلبة 
االبتدائي واملتوس��ط والثانوي للمزيد من الدراسة على 
ان يعقد اجتماع األس��بوع املقبل مرة أخرى بالتواجيه 
العام��ة لبحث املوضوع. جاء ذلك بعد اجتماع ترأس��ته 

الوزيرة صباح أمس مع التواجيه العامة.

جدول بمسميات وظائف التعليم العام المقترحة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
بدل تدريسمكافأة تشجيعيةمكافأة المستوى الوظيفيشروط شغل الوظيفةالوظيفة
معلم 

متخصص أ
مؤهل جامعي تربوي + 17 سنة خبرة

600400200أو دبلوم تربوي + 19 سنة خبرة.

معلم متخصص 
ب

مؤهل جامعي تربوي + 13 سنة خبرة.
500350175أو دبلوم تربوي + 15 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 9 سنوات خبرة.معلم أ
400300150أو دبلوم تربوي + 11 سنة خبرة

مؤهل جامعي تربوي + 5 سنوات خبرة.معلم ب
350250125أو دبلوم تربوي + 7 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + سنتن خبرة.معلم ج�
300200100أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة

مؤهل جامعي تربوي + سنة خبرة.معلم د
25015075أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة.

20010050دبلوم تربويمعلم ه�

             مالحظة
1 ـ يمنح أعضاء هيئة التدريس الشـاغلون لوظائف إشـرافية رئاسية بدل 

إشراف بمبلغ:
ـ 165 دينارا لموجه فني عام ومدير مدرسة / مدير روضة.

ـ 135 دينارا لموجه فني أول مدير مدرسة مساعد / مدير روضة مساعد.
ـ 115 دينارا رئيس قسم / موجه فني مادة دراسية معلم أول / مشرف فني.

2 ـ يمنح الحاصلون على شـهادة الدكتوراه بدل مؤهل مقداره 400 دينار 
و200 دينار للحاصل على شهادة الماجستير.

3 ـ يمنح أعضاء هيئة التدريس الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا 
شامال لسـنة ونصف السـنة على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة 

بالنسبة للذكور و25 سنة بالنسبة لإلناث.
4ـ  يمنـح أعضاء هيئة التدريس الحاصلون علـى تقدير امتياز مكافأة أعمال 

ممتازة مقدارها 1000 دينار سنويا و1250 دينارا للوظائف اإلشرافية.
5 ـ ال يجـوز الجمع بين البـدالت والمكافآت الواردة فـي هذا الجدول 
من ناحيـة وأي مكافآت تصرف بصفة شـخصية أو بدالت مقررة بقرارات 

أخرى.

السعودية تعلن إنشاء كليات أمنية للنساء: 
أحبطنا 220 عماًل إرهابيًا في أربع سنوات

عواص���م � د.ب.أ: أعلن األمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
الس���عودي ورئيس املجلس األعلى جلامعة ناي���ف العربية للعلوم 
األمنية أن هناك توجها للجامعة إلنشاء قسم أو كليات للنساء. وقال 
النائب الثاني لرئيس مجل���س الوزراء أمس األول إن »هناك توجها 
للجامعة إلنشاء قسم أو كليات للنساء خصوصا أن الكثير من النساء 
لديهن الرغبة واحلماس في الدراسة«. من جهة أخرى، كشف السفير 
الس���عودي باجلزائر سامي بن عبداهلل بن عثمان صالح أن األجهزة 
األمنية في بالده أحبطت 220 مخططا »إرهابيا« وقتلت 170 »إرهابيا« 
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