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بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2010/2009/20

توريد وتركيب وت�شغيل كامريات مراقبة
و�شا�شات عر�ض مببنى ال�شعدون

اإعـالن رقم )2010/50(

مدير عام البلدية

وت�شغيل  وتركيب  توريد  ممار�شة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

لل�شروط  طبقًا  ال�شعدون  مببنى  عر�ض  و�شا�شات  مراقبة  كامريات 

املذكورة  املمار�شة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�شة  العامة  واملوا�شفات 

والعقود  املناق�شات  اإدارة  من  عليها  احل�شول  ميكن  والتي  اأعاله 

)مراقبة امل�شرتيات( مبنى البلـــديـــة الرئيـــ�شي )املبنى الأو�شـط( 

)ع�شرون  د.ك   20 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  الرابع  الدور 

ديناراً فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اأخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�شندوق املخ�ش�ض باإدارة 

املناق�شات والعقود بالبلدية الرئي�شية - مبنى الوزير - الدور العا�شر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  هو 

العطاءات  وت�شري   22401044 تليفون:  لال�شتف�شار  2010/4/26م 
ملدة )90( ت�شعون يومًا من تاريخ ف�ض املظاريف اخلا�شة بها، وتبلغ 

قيمة الكفالة الأولية 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �شورة 

طوال  �شاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �شمان  خطاب  اأو  م�شدق  �شيك 

مدة �شريان العطاء. علمًا باأن هذه املمار�شة قابلة للتجزئة.

بلدية الكويت

مريم بندق
حددت وكيلة وزارة التربية 
متاض���ر الس���ديراوي 8 مه���ام 
العمل املختصة باملتابعة  لفرق 
واإلشراف على مشروع املختبرات 
اللغوية في جميع املدارس، ولم 
تتضمن هذه املهام رفض تسلم 
اجهزة املختبرات غير املطابقة 
لبنود العقود املوقعة بني الوزارة 

والشركات املنفذة.
الوكيلة: أوال:  وتضمن قرار 
تش���كيل فريق عم���ل للمتابعة 
واإلش���راف على مراحل تنفيذ 
املش���روع برئاس���ة مدير إدارة 
التربوية وعضوية  التقني���ات 
الياس���ني، خالد  كل من: خالدة 
اليوسف، علي الشمري، عائشة 

علي، عايد املاحدي، نزيه عزمي، 
علي غلوم، نواف راضي، عبداهلل 

العجمي، عبداهلل املؤمن.
مهام الفريق: تسلم وفحص 
األجهزة، االشراف على تركيب 
األجهزة داخل املدارس بالتعاون 
والتنسيق مع الشركات التي مت 
التعاقد معها، االشراف على تنفيذ 
بنود العقود اخلاصة بالشركات 
املنفذة والتأكد منها، التنس���يق 
 � التربوية  إدارة األنش���طة  مع 
مراقب���ة التقنيات � التابعة لكل 
املدارس  منطقة وحتديد أسماء 
ولتحديد موقع املختبر اللغوي 
فيها، وتنظي���م عملية تركيب 
االجهزة فيها والتأكد من التركيب 
بشكل صحيح، التنسيق مع إدارة 

ومتابعة أعمال الصيانة والترميم، 
التنس���يق مع قطاع املنش���آت 
التي  املدارس  التربوية بش���أن 
حتتاج الى إنشاءات جديدة وعمل 
ما يلزم لها إلمتام مشروع املختبر 
اللغوي كالتال���ي: رفع تقارير 
املدارس التي ليست لديها غرف 
اللغوي ولكن  تصلح للمختبر 
لديها الس���عة املكانية إلنش���اء 
مختبر، كتابة تقارير دورية عن 
أعمال ف���رق العمل، رفع تقرير 

ختامي عن أعمال فرق العمل.
جاسم محمد الفيلكاوي، جمال 
ناصر حسن، مصطفى عبداحلميد 
اخلولي، سمير حسن محمد، علي 
عبدالكرمي املزدي، عهود شنان 
العنزي، عبداهلل سعود محمد.

الصيانة � مراقبة الصيانة التابعة 
لقطاع املنشآت التربوية في كل 
منطقة تعليمية � بشأن صالحية 
املوقع وجاهزيته لتركيب األجهزة 

محمد عبدالفتاح قنديل، فاطمة 
حم���زة علمدار ناص���ر العبيد، 
عبداهلل غلوم الكندري، بلقيس 
مطلق املطيري، فاطمة اسماعيل 

كرم، فينوس عادل العنزي.
مهام أعضاء الفريق: اإلشراف 
على التنفيذ ف���ي مواقع العمل 
باملدارس التي يشملها املشروع، 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليم 
األجهزة لبدء تنفيذ املش���اريع 
للمدارس حسب النظم املتبعة في 
هذا الشأن باعتبارها عهدة دائمة، 
اإلشراف على تنفيذ بنود العقود 
اخلاصة بالشركات املنفذة والتأكد 
منها، التنسيق مع فريق التقنيات 
التربوية بش���أن إعداد التقارير 
اخلاصة بتنفيذ املشاريع ويكون 

كحلقة وص���ل دائمة للمتابعة، 
التنس���يق م���ع إدارات املدارس 
بشأن تنفيذ األعمال خارج أوقات 
العمل الرسمي والعطلة الصيفية 

للمدارس.
ثانيا: تتولى إدارة التقنيات 
التربوي���ة اإلش���راف على فرق 

العمل.
ثالثا: تبدأ فرق العمل تنفيذ 
مهامها اعتبارا من تاريخ 2010/3/8 

إلى 2010/7/7.
رابعا: تصرف ألعضاء فريق 
العمل مكافأة مالية حسب النظم 

واللوائح املتبعة.
خامسا: على جميع اجلهات 
العل���م وتس���هيل مه���ام فرق 

العمل.

حددت المهام المطلوبة منها والتي لم تتضمن رفض تسّلم األجهزة غير المطابقة لبنود العقود

السديراوي: فرق عمل لتركيب المختبرات اللغوية في المدارس الحكومية

عبدالعزيز الزبن د. موضي احلمود

متاضر السديراوي

م.محمد الصايغ

لطيفة العجيل

بدر الفريح

4 تعديالت جذرية على الئحة الغش في االمتحانات لطلبة المرحلة الثانوية عقب جولة ميدانية أمس بمدرسة أم سليم األنصارية

»التربية«: الطلبة الغشاشون
يحتفظون بدرجات األعمال اليومية

الصايغ: التيار الكهربائي »يؤجل« استقبال الطلبة 
في 24 صالة »بدنية« جاهزة بالمدارس

درجات جميع املجاالت الدراسية 
في الفترة الدراسية التي ارتكب 

فيها املخالفة.
النهائ����ي م����ن  الفص����ل   �  4

الدراسة:
� اذا انتحل متعلم ش����خصية 
متعلم آخر بهدف تقدمي االختبار 
بدال عنه في الفترات الدراس����ية 
)الثانية ومؤجل الفترة الدراسية 
الثاني(  الثانية والرابعة والدور 
يكتب مدير املدرسة )رئيس جلنة 
سير االمتحان( تقريرا بالواقعة 
الى رئيس ع����ام االمتحان او من 
ينوب عنه الصدار قرار فصل نهائي 

للمتعلمني.
� وإذا كان منتحل الشخصية من 
غير املتعلمني يبلغ مدير املدرسة 
)رئيس جلنة س����ير االمتحان( 
جهات االختص����اص لإلحالة الى 
القضاء التخ����اذ الالزم معه، كما 
يرفع تقريرا بالواقعة الى رئيس 
عام االمتح����ان او من ينوب عنه 
إلصدار قرار الفصل النهائي بحق 

املتعلم.

االختبارات في الفترات الدراسية 
)الثانية ومؤجل الدراسية الثانية 
والرابعة وال����دور الثاني( يكتب 
مدير املدرسة )رئيس جلنة سير 
االمتحان( تقريرا )محضر غش( 
بتفصي����ل احلال����ة ويعتمد قرار 
احلرمان من رئيس عام االمتحان 
او من ينوب عن����ه بحرمانه من 
درجة املجال الدراس����ي )األعمال 
الفترة( في  الفصلية واختب����ار 
الفترة الدراسية التي ارتكب املتعلم 
فيها املخالفة ويحصل على درجة 

)صفر(.
3 � املتعلم الذي يحاول االعتداء 
او يعتدي على احد العاملني في 
جلان سير االختبارات في الفترات 
الدراسية )الثانية ومؤجل الفترة 
الدراسية الثانية والرابعة والدور 
الثان����ي( يكتب مدير املدرس����ة 
)رئيس جلنة س����ير االمتحان( 
تقري����را )محضر غش( بتفصيل 
احلال����ة ويعتمد ق����رار احلرمان 
من رئيس ع����ام االمتحان او من 
ينوب عنه بحرم����ان املتعلم من 

بأبعاد مختلفة لتتالءم مع مساحات 
االراضي املخصصة لها بالتنسيق 
العام����ني للتربية  التوجهني  مع 

البدنية بنات وبنني.
وتطرق الى املشاريع االخرى 
للقطاع الواردة في البرنامج والتي 
منها انش����اء 12 حوض س����باحة 
بواق����ع 2 لكل منطق����ة تعليمية 
ستنشأ باملدارس. وأكد م.الصايغ 
استمرارية القطاع في انشاء مراكز 
تدريب املعلمني واملعلمات أسوة 
مبا مت انشاؤه في منطقة اجلهراء 
التعليمية، اضافة الى انش����اء 51 
مدرسة خالل ال� 4 سنوات املقبلة 
في املناطق املختلفة منها مدارس 
الهدم والبن����اء، وبعض املدارس 
اجلديدة ف����ي االماكن املخصصة 
لها. واختتم الصايغ تصريحاته 
بأن فريق االشراف على مشروع 
صاالت التربي����ة البدنية ملنطقة 
التعليمي����ة برئاس����ته  حول����ي 
وعضوية م.فؤاد مظفر كمنسق 
عام، ومسؤول املشروع م.طالل 
الس����بتي واختصاص����ي مدني 
م.سامي القالف، وم.ناصر الناصر 

وم.جمانة مكي.

بتفصي����ل احلال����ة ويعتمد قرار 
احلرمان من رئيس عام االمتحان او 
من ينوب عنه بحرمانه من درجة 
االختبار التحريري فقط ويحصل 
على درجة )صفر( ويحتفظ املتعلم 
بدرجة األعم����ال اليومية للفترة 

املذكورة.
2 � املتعلم الذي يرتكب غشا او 
يساعد غيره على الغش او يحدث 
ش����غبا في اي اختبار على مدار 

3 مناط����ق تعليمي����ة اخرى هي 
مبارك الكبير، اجلهراء، االحمدي 
وجميعها بانتظار التيار الكهربائي. 
أما بخص����وص صاالت منطقتي 
الفروانية والعاصمة، فالعمل جار 
اآلن واالنتهاء منهما خالل ش����هر 
واحد. وأكد وكيل قطاع املنشآت 
ان ه����ذه الص����االت تأتي ضمن 
مش����اريع برنامج عمل احلكومة 
لوزارة التربية فضال عن 42 صالة 
تربية بدنية على البرنامج للعام 
الدراسي املقبل 2011/2010 وستتميز 

مريم بندق
انتهت جلنة مختصة بوزارة 
التربية من اعادة دراس����ة الئحة 
امتحانات طلبة املرحلة الثانوية 
ورفعتها الى وكيلة وزارة التربية 

متاضر السديراوي.
وقالت مصادر تربوية مسؤولة 
ل� »األنباء« ان السديراوي تقوم 
التعديالت  ف����ي  بالتدقي����ق  اآلن 
األربع����ة على الالئح����ة احلالية 
متهيدا إلصدارها بقرار بعد رصد 
آراء بعض العامل����ني في امليدان 

حولها.
هذا وتنشر »األنباء« التعديالت 
التي جاء بعضها مختلفا جذريا عن 

بعض بنود الالئحة احلالية:
1 � املتعلم الذي يحاول الغش او 
يحاول مساعدة غيره على الغش 
او يحاول احداث الشغب في جلان 
االختبار في الفترات الدراس����ية 
)الثاني����ة ومؤجل الفترة الثانية 
والرابعة وال����دور الثاني( يكتب 
مدير املدرسة )رئيس جلنة سير 
االمتحان( تقريرا )محضر غش( 

مريم بندق
أعل����ن وكي����ل وزارة التربية 
املساعد لقطاع املنشآت التربوية 
م.محم����د الصايغ البدء بتس����لم 
البالغ  البدنية  التربي����ة  صاالت 
عددها 36 صالة بواقع 6 صاالت 
لكل منطقة تعليمية، حيث قامت 
اللجنة الهندسية املختصة بوضع 
املالحظات حول الصاالت التي مت 
االنتهاء منها واخلاصة مبنطقة 

حولي التعليمية.
وقال م.الصايغ في تصريحات 
للصحافيني عقب جولة ميدانية 
شارك فيها مدير عام منطقة حولي 
منى الص����الل ومراقبو الصيانة 
باملناطق التعليمية صباح امس 
في مدرس����ة أم سليم االنصارية 
املتوسطة بنات مبنطقة سلوى ان 
الصاالت ستبدأ باستقبال الطلبة 
بعد انته����اء وزارة الكهرباء من 
اطالق التي����ار الكهربائي، مؤكدا 

انها جاهزة باستثناء ذلك.
واض����اف الصايغ ان تس����لم 
صاالت املناطق التعليمية اخلمس 
س����يتم تباعا، موضحا االنتهاء 
متام����ا من الص����االت اخلاصة ب� 

مريم بندق
في اش����ارة الى تأخ����ر اعتماد 
اسماء الناجحني في مقابالت شغل 
وظيفتي مديرين عامني ملنطقتي 
اجلهراء والعاصمة أصدرت وكيلة 
التربية املس����اعدة لقطاع  وزارة 
التعليم العام منى اللوغاني قرارا 
بتكليف مدير الشؤون التعليمية 
مبنطقة اجلهراء التعليمية لطيفة 
العجيل باالضافة الى عملها األصلي 
القيام بأعمال املدير العام اعتبارا 
من 2010/3/24 وحتى تعيني مدير 

عام ملنطقة اجلهراء التعليمية.
وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم بذلك وتنفيذه.

تكليف العجيل
بأعمال مدير عام 

»الجهراء التعليمية«

منها مباني المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والمجمع التربوي في الرقعي والمتحف العلمي

الحمود خاطبت الجهات المختصة لتحويل المشاريع اإلنشائية  
لدى »األشغال« إلى »التربية« بما فيها التي تزيد تكلفتها على 5 ماليين دينار

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اجلهات املختصة في الدولة بتحويل 
جميع املشاريع االنشائية املوجودة اآلن لدى وزارة 
االشغال والتي تزيد تكلفتها على 5 ماليني دينار 

الى وزارة التربية.
وقالت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
في كتاب لرئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن يوجد توجه لدى »التربية« لتحويل جميع 
املشاريع االنشائية لدى وزارة االشغال العامة الى 
وزارة التربية مبا فيها املشاريع التي تزيد تكلفتها 
على 5 ماليني دينار )مخاطبات متت من قبل الوزير( 
مثل مباني املناطق التعليمية وديوان عام الوزارة 

واملجمع التربوي في الرقعي واملتحف العلمي.
وطالبت الس���ديراوي من الزبن باملوافقة على 
مقترحني بإعادة تنظيم قطاع املنش���آت التربوية 
واس���تحداث ادارة الشؤون الهندس���ية باملناطق 
التعليمية وعددت السديراوي اسباب ذلك في املذكرة 
املرفوعة للزبن والتي جاء فيها: ان قطاع املنشآت 
التربوية يعتبر من القطاعات الهامة واحلساسة 
والفعالة بوزارة التربية ويعمل جاهدا على اعداد 
اخلطط االنشائية وتنفيذ مشاريع املنشآت التربوية 

من حيث مباني الوزارة واملناطق التعليمية واملدارس 
التابعة للمناطق التعليمية بجميع انواعها من حيث 
انشاؤها او عمل الصيانة الشاملة او اجلذرية لها 

بالتعاون مع املناطق التعليمية.
وقد مت اقت���راح اعادة تنظيم قطاع املنش���آت 
التربوية واس���تحداث ادارة للش���ؤون الهندسية 

باملناطق التعليمية لالسباب التالية:
قراري مجلس الوزراء بتحويل مسؤولية هدم 
واعادة بناء املدارس القدمية من وزارة االش���غال 
العام���ة الى وزارة التربية وبتحويل مس���ؤولية 
االعمال االنشائية التي تصل قيمة كل مشروع منها 
الى خمس���ة ماليني د.ك من وزارة االشغال العامة 

الى وزارة التربية.
الى جانب ان اخلطة احلالية واملطلوب تنفيذها 
من قطاع املنش���آت التربوية التي مت حتويلها من 
وزارة االشغال العامة متثل عدد 200 مدرسة منها 
160 مدرسة جديدة وحوالي 40 مدرسة قدمية وهدم 

واعادة بناء في مدة ال تزيد على خمس سنوات.
اضاف���ة الى انه بالنظر ال���ى املخطط الهيكلي 
للكويت يتبني ان هناك مناطق سكنية منطية جديدة 
سيتم استحداثها وكذلك مطلوب انشاء وبناء مرافق 

ومبان تربوية فيها وهي من مسؤولية الوزارة.

الس�ديراوي طلبت من الزبن الموافقة على إعادة هيكلة »المنش�آت« 
واس�تحداث إدارة الش�ؤون الهندس�ية بالمناط�ق التعليمي�ة الس�ت
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