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العجيل: بيت الزكاة حقق نجاحًا على جميع 
األصعدة فأصبح مؤسسة رائدة في خدمة الفريضة

سفارتنا بجنوب أفريقيا والقنصلية  بفرانكفورت 
احتفلتا باألعياد الوطنية

عواصمـ  كونا: أقام سفيرنا لدى 
جنوب أفريقيا حسن العقاب حفل 
العاصمة بريتوريا  استقبال في 
مبناسبة الذكرى الـ 49 لالستقالل 
والذكرى الـ 19 للتحرير. وكان في 
استقبال ضيوف احلفل في فندق 
»شيراتون بريتوريا« الى جانب 
السفير العقاب املستشار مبارك 
السهيجان وامللحق الديبلوماسي 
يوسف العمران. وذكر بيان صادر 
عن السفارة في جنوب افريقيا انه 
حضر احلفل ممثلة حكومة جنوب 
أفريقيا نائبــــة وزير اخلارجية 
سوفان در ميرفي باالضافة الى عدد 
من كبار املسؤولني في احلكومة 
الديبلوماسية  البعثات  ورؤساء 
العربية واألجنبية يتقدمهم عميد 
الســــلك الديبلوماسي د.عبداهلل 
أبناء اجلالية  الزبيدي وبعــــض 
االســــالمية. كذلك حضر احلفل 
عدد من املنظمات اخليرية ورجال 
االعالم ولفيف من رجال األعمال 

واالقتصاد.
من جهته رفع القنصل العام 
للكويت في مدينــــة فرانكفورت 
األملانية يوسف عبدالصمد أسمى 
آيــــات التهانــــي والتبريكات الى 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 

عهده األمني وسمو رئيس مجلس 
الــــوزراء مبناســــبة االحتفاالت 
باألعياد الوطنية. ونوه القنصل 
باالجنازات التي تشهدها الكويت 
على الصعيدين احمللي واخلارجي 
حتت قيادة وحكمة صاحب السمو 
األمير الذي يشمل برعايته الكرمية 
ومن واقع خبراته املتنوعة التي 
امتدت لعقود عدة جميع مجاالت 
التنمية والنهضة الشاملة للكويت. 
جاء التصريح مبناسبة االحتفال 

بالعيد الوطني الـ 49 ويوم التحرير 
الـ 19 حيث أقامت القنصلية العامة 
الكويتية في مدينة فرانكفورت 
حفل اســــتقبال كبيــــرا حضره 
جمع غفير من الضيوف ورؤساء 
البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
واملسؤولني األملان باالضافة الى 
عــــدد كبير مــــن رجــــال األعمال 
ومسؤولي املؤسسات االعالمية 
والصحافية والثقافية والتجارية 

في عموم الواليات األملانية.

مســــقط ـ كونا: بدأت أمس أنشطة الندوة الـ 19 
لقضايا الزكاة مبشــــاركة علماء ومفكرين من اكثر 
من 18 دولة عربية والتي ينظمها بيت الزكاة حتت 
رعاية رئيس جهاز الرقابة املالية بســــلطنة عمان 

عبداهلل بن حمد البوسعيدي.
وتهدف الندوة التي تستمر 3 ايام الى التعريف 
بأهمية زكاة عقــــود االمتياز وزكاة العقارات حتت 
التطوير باالضافة الى االشكاالت الواردة على زكاة 
الديون والرأي الراجح فيها وحول االشكاالت الواردة 

على زكاة االصول الثابتة وزكاة عقود االمتياز.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشــــؤون 
االسالمية ورئيس مجلس ادارة بيت الزكاة املستشار 
راشد احلماد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير عام 
بيت الزكاة عبدالقادر العجيل ان الندوة ســــتناقش 
عددا من املواضيع املهمة التي لها تأثيرها الكبير في 

حتديد وعاء الزكاة وفي مقدار الزكاة الواجبة.
وأضاف انه بتوجيهات من صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد ورعايــــة كرمية من حكومة 
الكويت وبدعم ومباركة من الشعب الكويتي استطاع 
بيت الزكاة الكويتي ان يشــــق طريقه بخطى ثابتة 
وجناح متميز على جميــــع االصعدة واملجاالت ما 
جعل منه مؤسسة طابعها الريادة والتميز في خدمة 

فريضة الزكاة.
كما ألقى كل من املفتي العام للســــلطنة سماحة 
الشــــيخ احمد بن حمد اخلليلي كلمــــة قال فيها ان 
الزكاة في االسالم هي من االهمية مبكان حيث جند 
في كتاب اهلل تعالى ما يدل على ان هذه الزكاة من 
جملة الروابط التي تربط بني املسلم واملسلم، مشيرا 
الى انه بايتاء الزكاة تتحقق الوالية الرابطة ما بني 

املؤمنني الذين جتمعهم طاعة اهلل سبحانه وتعالى 
وتشمل هذه الوالية املؤمنني واملؤمنات.

واستشــــهد بعدد من اآليــــات القرآنية الكرمية 
واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد اهمية فريضة 
الزكاة، موضحا سماحته في هذا الصدد ان ذلك يجعل 
املسلم حريصا كل احلرص على املسارعة الى هذه 
الطاعة. وقال رئيس جهاز الرقابة املالية للدولة في 
تصريح له ان انعقاد الندوة يأتي في اطار االهتمام 
السامي للســــلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
بقضايا الشــــريعة ودورها في القضايا املعاصرة، 
مشــــيرا الى ان هناك طرقا ووسائل حددها القران 
الكرمي والســــنة في االنفاق ولكــــن هناك كثيرا من 
وســــائل االنفاق التي حدثت وأصبحت مثار حديث 

ونقاش العلماء والباحثني.

خالل افتتاح الندوة الـ 19 لقضايا الزكاة المعاصرة

الشيخ د.محمد الصباح

القنصل يوسف عبدالصمد مع مشاركتني في احلفل

عبدالقادر العجيل متحدثا في الندوة

»السكنية«: سحب وإخالء 40 بيتًا شعبيًا 
من أصحابها الذين تسلموا قسائم سكنية جديدة

حمد العنزي
علمـــت »األنباء« من مصادر 
مطلعة فـــي املؤسســـة العامة 
للرعاية السكنية أنها بصدد شن 
حملة تفتيشية مكثفة خالل األيام 
البيوت  القادمة ستطول معظم 
االســـكانية الشـــعبية املخالفة 
لقانون الرعاية السكنية الواقعة 
في كل مـــن منطقتي الصليبية 

وتيماء في منطقة اجلهراء.
وقالت املصادر في تصريح لـ 
»األنباء« ان أوامر عليا صدرت 
مؤخرا بضرورة الكشـــف على 
تلك البيوت التي يستغلها بعض 
أصحابها خالف ما هو معمول به 
من تأجيرها من الباطن ألشخاص 
آخرين غير الســـكان األصليني 
الـــى جانب خلوها وهجرها من 
أهلها مما يدل على أنهم ليسوا 
بحاجة لها وكذلك بعض املخالفات 
األخرى للذين توافرت لهم رعاية 
سكنية وقســـائم جديدة األمر 
الذي يجعلهم ملزمني بتســـليم 
تلك البيوت الشعبية للمؤسسة 
اال أنهم مازالـــوا يحتفظون بها 
حيث يفترض أن تكون مستحقة 
لشريحة أخرى مما يعتبر مخالفة 
قانونيـــة صريحة فـــي قانون 
الرعاية الســـكنية، الفتا الى أن 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
حصـــرت أســـماءهم وأعدادهم 
وسوف يتم التعامل معهم وذلك 
وفق االجراءات القانونية املتبعة 
والتي تصل لسحب البيوت من 
أصحابها وتســـجيلها بأســـماء 

آخرين مستحقني.
وأكدت املصادر أن قرارات 
صدرت بسحب واخالء عدد 40 
بيتا شعبيا من أصحابها الذين 
تسلموا قسائم جديدة ومازالوا 
الشـــعبية،  البيوت  ميتلكون 
مبينة ان بعض هذه القرارات 
اعتمدت منذ عدة سنوات اال أنها 
لم تنفذ الى وقتنا هذا نتيجة 
أعطائهم متديدات مفتوحة ال 
حصر لها من قبل أعلى القياديني 
باملؤسسة االمر الذي جعلهم غير 
البيوت،  ملزمني بتسليم تلك 
مســـتغربـــا فـــي ذات الوقت 
من عدم تنفيـــذ تلك القرارات 
طيلـــة االعوام السابقة مع العلم 
بوجود آالف الطلبــــات ملواطنني 
ومواطنات ينتظرون دورهم 
في احلصول على هذه املساكن 
الشعبية نظرا حلاجتهـــم املاسة 
لها نتيجة أوضاعهم املعيشية 
الصعبة وطول فترة االنتظار 
التي تكبدوها دون أن يتحـــرك 

ساكن حلل مشاكلهم. وشددت 
املصادر علـــى ان هذه التعليمات 
والقرارات تعتبر نهائيـــة وال 
رجعة عنها ولن يتم تأجيلها 
خصوصا أنها أخـــذت وقتـــا 
ليس بالقليل وســـوف تطبق 
االجراءات القانونيـــة والقرارات 

على اجلميع دون أي تفرقة.
وأضافت املصادر أن جلنة 
املساكن الشـــعبية التي صدر 
قـــرار ســـابق بحلهـــا وتــــم 
تشكيــــل جلنة جديدة بديلة 
عنها، تقدم بعض أعضائها اجلدد 
باستقاالت جماعية يتقدمهــــم 
عضو ومقـــرر اللجنة عبداهلل 
الداهـــش، والعضـــو عبداهلل 
الصقر احتجاجـــا على بعض 
القرارات والقوانني التي يرونها 
ال تصب في مصلحة العمل االمر 
الذي جعلهـــم يتقدمون بهذه 
االستقاالت اجلماعية، إال أنـــه 
إلى هذه اللحظة لم يبت في قرار 
استقاالتهــــم، مستغربــــة في 
ذات الوقت من االجتماعات التي 
قامت بها اللجنة في ظل غياب 
مقررهـــا الذي تقدم باستقالته 
منذ ثالثة أشهر وهي الفتـــرة 
التي مت االعالن فيها عن تشكيل 

اللجنة اجلديدة.

حمالت تفتيشية مكثفة على أصحاب المساكن الشعبية المخالفة

رندى مرعي
أوضح مدير إدارة التعداد واالحصاءات في األمانة العامة للتخطيط 
والتنمية فيصل الثويني ان الهدف من تعداد السكان لعام 2010 والذي 
ســــيجرى في املرحلة املقبلة هو توفير قاعدة بيانات ملتخذي القرار 
في الدولة خاصــــة انها مقبلة على خطة تنموية طموحة حتتاج الى 
توافر قاعدة بيانات للمخططني والدارســــني. جاء كالم الثويني خالل 
تصريــــح صحافي لالعالن عن انطالق  الــــدورة التدريبية للمرحلة 
األولى للتعداد العام للسكان للعام 2010، وملدة 9 ايام، ويشارك فيها 
1200 من االشرافيني واملراقبني واملسجلني في أولى مراحل العمل في 
التعداد خاصة حلصر البلوكات وترقيم املباني واملساكن واملنشآت. 
وأوضح الثويني ان الدورة ستشتمل على جانب نظري وآخر عملي 
حيث سيتم النزول الى امليدان لتأهيل العاملني للقيام بأعمال املرحلة 
األولــــى، الفتا إلى أن املرحلة الثانية من التعداد ســــتبدأ نهاية ابريل 
املقبل والتي مت ادراجها في ممارســــة عامة، مشــــيرا إلى أن الشركة 
الفائزة ســــتقوم بالبدء في النظام الذي سيتم الكترونيا على اجهزة 
محمولة، بعيدا عن االســــتخدامات الورقية. واوضح انه مت التجهيز 
لالعمال امليدانية والتي تعد اولى مراحلها هو حتديث الوحدات، مشيرا 
الــــى انه مت تعديل اخلرائط في بادرة هي األولى من نوعها مع بلدية 
الكويت، حيث مت االتفاق على ما يطلق عليه القطعة وليس القطاع كما 
كان في السابق. واضاف: عملنا ايضا تقسيمات ميدانية على مستوى 
احملافظة ومن ثم املنطقة، ثم القطعة، فاملربع فالبلوك واخيرا املبنى، 
الفتا الى ان املرحلة الثانية هي مرحلة الوصول الى الرقم الرمزي على 
البلوكات، حيث انه الول مرة ايضا ســــيتم استخدام نظام اخلرائط 
الرقمية على احلاسب اآللي. واوضح الثويني ان هذا التعداد يختلف 
عن التعدادات الســــابقة كونه يقام خليجيــــا موحدا ألول مرة تلبية 
لرغبة اصحاب اجلاللة والســــمو رؤساء دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ان يكون التعداد كل عشر سنوات. لذا مت االتفاق مع 
االمانة العامة على تكوين فريق فني يقوم باعمال التنسيق وتوحيد 
املفاهيم واملصطلحات االحصائية، ومن هنا مت عمل سلة من االسئلة 
التي ســــتندرج في استمارة التعداد بها احلد األدنى من االسئلة التي 

مت اضافة  اسئلة أخرى عليها طبقا الحتياجات الدولة.

الثويني: التعداد السكاني ضرورة 
لتوفير قاعدة بيانات لمتخذي القرار 

انطالق الدورات التدريبية للمرحلة األولى منه

بيان عاكوم
قالت مصــادر ديبلوماسيــــة 
لـ »األنباء« ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء البحريني األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة سيزور 

الكويت قريبا.
الزيارة لفتت  وعن ســـبب 
املصادر إلى انها زيارة رسمية 
اخوية ســـيلتقي فيها القيادات 
الكويتية كما تأتي في اطار تنمية 

العالقات بني الكويت والبحرين، 
الى جانب البحث في املستجدات 
االقليمية والدولية خصوصا ان 
الكويت ترأس مجلس التعاون 

اخلليجي.

سلم مبعوث صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
الديوان األميري  املستشار في 
محمد أبواحلسن رسالة خطية 
من سموه الى الرئيس خوسيه 

موخيـــكا رئيـــس جمهوريـــة 
األورغـــواي الصديقـــة خالل 
مشاركته في احتفاالت تنصيبه 
تضمنت تهاني سموه له مبناسبة 
تنصيبه رئيسا لبالده ومتنياته 

له بالتوفيق والنجاح ولشعب 
األورغـــواي الصديـــق بدوام 
التقـــدم واالزدهار والرغبة في 
تطوير العالقـــات بني البلدين 

الصديقني.

رئيس الوزراء البحريني يزور البالد قريبًا

مبعوث األمير سّلم رسالة
من صاحب السمو إلى رئيس األورغواي

محمد الصباح سلم القذافي رسالة من األمير 
حول توحيد المواقف قبل القمة المقبلة

طرابلسـ  كونا: اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح خالل زيارته الرســــمية للعاصمة الليبية 

طرابلس الى الرئيس معمر القذافي.
وقال سفيرنا لدى ليبيا مبارك العدواني في تصريح لـ »كونا« ان 
الشيخ د.محمد الصباح سلم خالل االجتماع رسالة من صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد الى الرئيس الليبي معمر القذافي.
واضاف ان رسالة صاحب السمو االمير الى الرئيس الليبي تأتي 
في اطار التواصل بني الكويت وشــــقيقاتها من  الدول العربية بهدف 
توحيد املواقف جتاه مختلف القضايا لدعم وحتقيق مصالح شعوب 

االمة العربية. 
واشــــار العدواني الى ان الرسالة تتعلق باملشاورات والترتيبات 
اجلارية لعقد القمة العربية الدورية الـ 22 التي تستضيفها العاصمة 

الليبية طرابلس اواخر الشهر اجلاري.

وليد بن غيث وليد القطان

رقية غلومد.موضي احلمود عبداهلل احلربيناجي الزاملمتاضر السديراوي

وزيرة التربية تعتمد قراري ترقيات المديرين العامين للجهراء والعاصمة

مريم بندق
تعتمد وزي��رة التربية ووزيرة التعليم العال��ي د.موضي احلمود 
اس��ماء الناجحني في مقابالت الترقي لوظيفة مديري عموم منطقتي 
اجلهراء والعاصمة قبيل مغادرتها الى مسقط لترأس وفد الكويت في 
اجتماع��ات وزراء التربية والتعليم العرب، وذلك حس��ب تصريحات 
وكيل��ة ال��وزارة متاضر الس��ديراوي الت��ي اكدت فيه��ا ان الوزيرة 
س��تعتمد االس��ماء مبجرد عودتها من املهمة الرسمية التي تقوم بها 
ل��أردن. وخالل الفترة التي اعقبت املقابالت ظهرت بعض اآلراء التي 
متيل الى التأني في اعتماد احد الناجحني الذين أبلغتهم الوزارة قبيل 
املقاب��الت بعدم أحقيته��م في التقدم للمقابالت لوجود اس��مه ضمن 
احملالني الى النيابة فيما يعرف مبلف تس��ريب االمتحانات الذي حدث 
نهاي��ة العام املاضي واضطرت الوزارة ال��ى القبول بدخوله املقابالت 
حتت الضغ��وط التي تعرضت لها. ومتيل ه��ذه اآلراء الى التأني في 
اعتم��اد قراره كمدير عام حل��ني وصول رد النيابة حول مدى عالقته 
بالتس��ريب من عدمه بحيث ال تتورط ال��وزارة في حال متت ادانته، 
عل��ى ان تكون له األولوية في حال ثبوت براءته من املش��اركة بقصد 
او دون قصد في التس��بب بالتس��ريب، وعليه فإذا اعتمدت الوزيرة 
هذا الرأي تكون الفرصة أصبحت مواتية لترقية مديرة ادارة الشؤون 
التعليمية مبنطقة العاصمة رقية غلوم ومدير ادارة األنشطة التربوية 
في الفروانية ناجي الزامل كمديرين عامني جديدين. وشددت املصادر 
عل��ى القول انه في احلالتني س��واء اعتمدت الوزيرة هذا الطرح او لم 
تعتمده فإن رقية غلوم س��تكون لها األولوية في اعتماد قرار ترقيتها 
نظرا ملا ظهرت عليه اثناء املقابلة التي متت بحضور الوزيرة من كفاءة 
نادرة مؤهل��ة لتبوؤ املنصب وهذا بش��هادة الوزيرة وبعض اعضاء 
اللجنة. ومن اآلراء التي طرحت ايضا التأني في اعتماد القرارات حاليا 
حلني ورود رد النيابة على ملف التسريب وهذا الرأي لم يجد قبوال.

الحمود تطالب الروضان بنظام تقويم كفاءة المعلمين
مريم بندق

تترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وفد الكويت حلضور املؤمتر الـ 7 
لوزراء التربية والتعليم العرب 
الذي يعقد مبسقط خالل الفترة 
من 7 الى 8 مارس اجلاري، وذلك 
تلبية للدعوة املوجهة إليها من 
املدير العــــام للمنظمة العربية 
للتربيــــة والثقافــــة والعلوم. 
وأصدرت الوزيرة احلمود قرارا 

جاء فيه: 
أوال: يشكل وفد الكويت املشارك في املؤمتر 
املذكور برئاســــتنا وعضويــــة كل من: متاضر 
السديراوي وكيل وزارة التربية، د.خالد الرشيد 
الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات )املكلف(، 
شيخة الغمالس مراقب مبكتب وزيرة التربية، 
ثانيا: تستغرق املهمة الرسمية للوفد الفترة من 
6 الى 9 مارس 2010 شــــاملة يومي السفر، ثالثا: 
تكلف يسرى العمر املدير العام ملنطقة الفروانية 

التعليمية بحضور اجتماع اخلبراء 
الذي يعقد مبســــقط قبل املؤمتر 
املذكور وتستغرق مهمتها الرسمية 
الفترة من 3-6 مارس 2010 شاملة 
يومي الســــفر، رابعا: على جميع 
اجلهات العلــــم والعمل مبوجبه. 
وخاطبت احلمود الوكيلة املساعدة 
للشؤون اإلدارية عائشة الروضان 
حول موضوع تطبيق نظام تقومي 
الكفاءة وتضمــــن كتاب الوزيرة 
للروضان: باإلشــــارة إلى كتابكم 
رقم 368 املؤرخ 2010/1/13 املتضمن 
تقريرا عن تقومي الكفاءة، وانكم بانتظار رد ديوان 
اخلدمة املدنية بشأن تطبيق النظام على الهيئة 
التعليمية. نود اإلحاطة بأن نسخة الكتاب الصادر 
إلى ديوان اخلدمة املدنية لم تكن ضمن املرفقات، 
ونظرا ألهمية معرفة تطبيق نظام تقومي الكفاءة 
اجلديد علــــى املدارس، وعطفًا على اتصال مدير 
مكتب الوزير جاسم بوحمد معكم اكثر من مرة 

ملوافاتنا بنسخة من هذا الكتاب.

تترأس وفد الكويت إلى مؤتمر وزراء التعليم العرب 7 مارس بمسقط

..و قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج
مريم بندق

قررت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تلبية الدعوات املوجهة الى الوزارة 
وكلفت بقرارات وزارية بعض 
التربويني لتنفيذها وجاء القرار 
األول: بناء على الدعوة املوجهة 
من اجلمعيــــة الكويتية لرعاية 
املعاقني حلضور االجتماع الدولي 
لترويج االحتــــواء في التعليم 
والتوظيف والصحة والرفاهية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي 
سيعقد في الفترة 2010/3/5-3 
في مدينة دلهي بالهند. وبناء على 
ترشيح وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة تضمن القرار:
أوال: ايفــــاد كل مــــن التالي 
اســــماهما: محمــــد الكنــــدري ـ 
الوكيل املساعد للتعليم النوعي، 
وخليل قمبر باقرـ  مدير مدرسة 
الــــورش التأهيلية بنني بإدارة 
مدارس التربية اخلاصة حلضور 
االجتماع الدولي لترويج االحتواء 
التعليم لألشــــخاص ذوي  في 
اإلعاقة مبدينة دلهي بالهند خالل 
الفترة من 2010/3/2 الى 2010/3/6 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 

السفر واإلقامة.
ثالثــــا: على جميــــع جهات 
العلــــم والعمل  االختصــــاص 
مبوجــــب هذا القــــرار. والثاني 

اســــتجابة للدعوة املرسلة من 
املركز الثقافي البريطاني حلضور 
املؤمتر الرابع لالنطالق للعاملية 
الدولي في  اخلاص بالتعليــــم 
اململكة املتحدة البريطانية والذي 
سيعقد في لندن خالل الفترة 24-
2010/3/26، وبناء على ترشيح 
مرمي الوتيد ـ الوكيل املســــاعد 
للبحــــوث التربويــــة واملناهج 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة:
تقرر أوال: إيفاد مرمي الوتيدـ  
الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج حلضور االجتماع الرابع 
لالنطــــالق للعاملية فــــي لندن  
خــــالل الفترة مــــن 2010/3/23 
الى 2010/3/27 شــــاملة يومي 

السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
ثالثــــا: على جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 
القرار. واســــتنادا للدعوة  هذا 
املوجهة من رئيسة اإلقليم العربي 
للمرشــــدات حلضور االجتماع 
السادس واألربعني للجنة العربية 
اإلقليمية للمرشدات الذي سيعقد 
بجمهورية مصر العربية خالل 
الفترة 5-2010/3/10، وبناء على 
كتاب الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية بترشــــيح د.ســــاجدة 
الهولي حلضور االجتماع وموافقة 

وكيل الــــوزارة واعتمادنا لهذه 
املهمة. سيتم أوال ايفاد د.ساجدة 
الهوليـ  املوجهة الفنيـــة األولى 
للزهرات واملرشـــدات مبنطقــــة 
العاصمة التعليمية فـــي مهمة 
رســــميــة حلضور االجتمـــاع 
الـ 46 للجنة العربية اإلقليمية 
للمرشــــدات خــــالل الفترة من 
2010/3/4 الى 2010/3/11 شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
ثالثــــا: على جميــــع جهات 
العلــــم والعمل  االختصــــاص 
القرار. وباإلشارة  مبوجب هذا 
الى الدعوة الواردة من السفارة 
اليابانيــــة حلضــــور البرنامج 
التدريبي للتربويني الشباب من 
دول اخلليج فــــي اليابان خالل 
املدة 8-2009/11/21. وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل:
تقرر أوال: اعتبار مشــــاركة 
ـ  ناصر علي ناصــــر الصليهم 
مترجم مبتــــدئ ـ في البرنامج 
اليــــه مهمة  التدريبي املشــــار 
رســــمية، والتي متت بداية من 
6 نوفمبر 2009 وانتهاء في 23 
نوفمبر 2009 شاملة أيام السفر، 
مــــع حتمل الكويــــت مصاريف 

السفر واإلقامة.
ثانيا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيــــرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة ترســــية املناقصة م.ع رقم 49 لسنة 2010/2009 
واخلاصة بتقدمي وجبات لتالميذ املرحلة االبتدائية برئاســــة 
االستاذ الدكتور بكلية احلقوق خالد الهندي وعضوية د.رشيد 
القناعي من كلية العلوم االدارية ومدير ادارة التوريدات واملخازن 
وليد القطان ومدير ادارة اخلدمات العامة وليد بن غيث ومراقب 
التوريــــدات فائقة العلي واحملاســــب مصطفى خليل. وحددت 
الوزيــــرة مدة 10 ايام لتقدمي تقريــــر اللجنة، وحددت الوزيرة 
مهمة اللجنة في التوصية بالترسية على الشركات املؤهلة من 
قبل الوزارة وجلنة املناقصات وفقا ملا تقتضيه مصلحة الوزارة 
ودراسة العطاءات املقدمة من هذه الشركات املؤهلة واملستوفية 
الشروط. يأتي هذا القرار تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« في 
10 فبراير املاضي حتت عنوان »احلمود تشكل جلنة من اساتذة 

حقوق الكويت لالشراف على مناقصات التربية«.

تشكيل لجنة لترسية مناقصات »تغذية االبتدائي«

برئاسة الهندي والقناعي والقطان وبن غيث

عائشة الروضان


