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بشأن ضوابط منح المعلمات بدل السكن البالغ 100 دينار

»األشغال« وّقعتها لمناطق حولي واألحمدي والجهراء

الروضان لـ »األنباء«: »التربية« ال توفر السكن 
الحكومي للمعلمة التي يعمل زوجها بالكويت

الصايغ  4 ماليين دينار لتصميم 3 مجمعات لالحتياجات الخاصة
 مريم بندق

اعلن وكي���ل وزارة التربية 
املساعد لقطاع املنشآت التربوية 
م.محمد الصايغ ان وزارة االشغال 
العامة وقع���ت اتفاقية تصميم 
مجمع���ات التربي���ة اخلاص���ة 
في مناطق حول���ي واالحمدي 
العاملي  واجلهراء مع املستشار 
»الجندون اند ولسون« وممثله 
ف���ي الكويت مكتب مستش���ار 
اخلليج بقيم���ة 4 ماليني و500 
الف دين���ار واالنتهاء من اعداد 

التصاميم والتراخيص  جميع 
خالل س���نتني وذلك خالل عقد 
اجتماع بني املسؤولني في وزارتي 
التربية واالشغال ضم املختصني، 
وبدأ تنفيذ االتفاقية منذ امس 
بعقد اجتماعات دورية وزيارات 
ميدانية في مدارس ادارة التربية 
اخلاصة ف���ي حولي مع مديري 

املدارس واملعلمني.
وجدد م.الصاي���غ احلديث 
عن قرب توقيع عقد بني وزارة 
االشغال العامة والشركة الفائزة 

مبناقصة تنفيذ مشروع ديوان 
عام الوزارة في جنوب السرة، 
وق���ال: نحن بانتظ���ار توقيع 
عقود هدم واعادة بناء 5 مدارس 
مختلفة.وبني انه يتم اآلن طرح 
6 مدارس في مناقصة عامة عن 
طريق جلنة املناقصات مبوجب 
اولويات الوزارة الى جانب اعداد 
مستندات ووثائق ومخططات ل� 8 
مدارس في منطقة اشبيلية وهي 
مدارس جديدة بواقع مدرستني 

لكل مرحلة.

 مريم بندق
قالت وكيل���ة وزارة التربية 
االداري  للقط���اع  املس���اعدة 
الوزارة ال  ان  الروضان  عائشة 
توفر السكن احلكومي للمعلمة 
املتزوجة التي يعمل زوجها داخل 
الكويت سواء كان معلما او يشغل 

وظيفة اخرى.
وحتدثت الروضان ردا على 
سؤال ل� »األنباء« بشأن ضوابط 
منح املعلمات بدل السكن الذي 
اقره مجلس اخلدمة املدنية والبالغ 
100 دينار حتدثت قائلة: حاليا 
نوفر الس���كن للمعلمة العزباء 

ولكننا حتى اآلن ال نعرف ضوابط القرار ليتسنى 
لنا التوضيح بشأن ضوابط الصرف للمعلمات.

هذا وأعلنت الروضان في تصريحات خاصة ل� 
»األنب���اء« ان الوزارة ال جتبر ولن جتبر املوظفني 
العاملني في ديوان عام الوزارة او املناطق التعليمية 
او املدارس عل���ى التقاعد، موضحة ان االحالة الى 
التقاعد ال تتم بحسب سنوات اخلدمة نافية ان يكون 

هناك توجه بإحالة من خدم 30 
عاما الى التقاعد، ومؤكدة ال توجد 

تعليمات مخالفة لذلك.
آلية تقاع���د املوظفني  وعن 
واملعلمني املطبق���ة اآلن اجابت 
الوكيلة الروضان: وفقا للقرارات 
واللوائ���ح املنظم���ة لذلك على 
مستوى الوزارات ان االحالة الى 
التقاعد ملن بلغت سنه 65 عاما 
من الكويتيني و60 عاما من غير 

الكويتيني.
وعل���ى صعيد آخ���ر لفتت 
وكيلة القط���اع االداري الى انه 
اعتب���ارا م���ن 15 ابريل اجلاري 
مت ايق���اف تعيينات معلمني جدد للعام الدراس���ي 
احلالي 2010/2009 س���واء من الكويتيني خريجي 
كلية التربية بجامعة الكويت والتربية االساسية 
بالهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب او 
الوافدي���ن من التعاقدات احمللية، مش���يرة الى ان 
التعيينات اجلديدة س���تتم بداية العام الدراس���ي 

اجلديد 2011/2010.

د.موضي احلمود

م.محمد الصايغ

الغرامات المالية المقترحة في العقد )ملحق الغرامات(
مالحظاتالغرامة بالدينارنوع المخالفة

غياب السيارة او السائق او عدم توفير سيارة بديلة مطابقة للمواصفات كل سيارة حدث بها عطل مفاجئ اثناء 
التشغيل او لكل سيارة مت رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات ويعتبر تشغيل السيارة املخالفة للمواصفات مبثابة 

غياب للسيارة او السائق

10 دنانير + خصم االجر 
عن كل سيارةاليومي للسيارة

عدم تقدمي كشوف رواتب العمالة التي على العقد طبقا للمادة 15 من الشروط اخلاصة
5 دنانير + خصم نصف 

االجر اليومي من تاريخ تقدمي 
الفاتورة

عن كل يوم تأخير

10 دنانير + خصم اجر تأخر السيارة نصف ساعة عن العمل في املوعد احملدد لها في بداية الدوام او نهايته يعتبر غيابا
عن كل سيارة يومياالسيارة اليومي

عن كل سيارة يوميا10 دنانيرعدم وضع السيارة حتت تصرف الوزارة طيلة اليوم

يوميا وحتى يتم توفير البديل5 دنانير عن كل حالة يومياعدم توفير البديل للسائق او املالحظ الذي تطلب الوزارة تغييره

يوميا5 دنانيرعدم تقدمي كشف بأرقام السيارات واسماء السائقني طبقا للمادة )9 � أ(

عن كل حالة يوميا5 دنانيرعدم تلبية السائقني لالستدعاءات اخلاصة بشأن سماع اقوالهم واملخالفات التي تقع اثناء النقل

يوميا10 دنانير )عن كل سيارة(نقل السيارة من املكان املخصص لها الى مكان آخر دون علم اجلهة املشرفة بالوزارة طبقا للمادة )3(

يوميا5 دنانير عن كل حالةتقدمي سائقني او عمال على غير اقامة املتعهد طبقا للمادة )9( بند )د( من الشروط اخلاصة

عن كل سيارة يوميا10 دنانير + اجر السيارة اليوميتشغيل سيارة تخالف املواصفات او املوديل املطلوب بالعقد او تكون مستعملة وغير جديدة
يوميا10 دنانير )عن كل سيارة(عدم تقدمي بوالص تأمني او انهاء التأمني

عن كل حالة يوميا5 دنانير يومياتغيير او نقل السائق بغير اذن مسبق من الوزارة

عن كل حالة في اليوم10 دنانيرعدم اطاعة السائق الوامر املشرف او اساءة السلوك او االخالل باآلداب العامة وعدم القيام بالنقل
عن كل حالة يوميا3 دنانير يومياعدم التقيد بالزي املميز )قميص + بنطلون( طبقا للمادة )19( من الشروط اخلاصة

عن كل حالة10 دنانيرتأخر او ترك السائق للموقع من دون اذن مسبق من غير الساعات املسموح بها طبقا للمادة )20(
عن كل سيارة يوميا10 دنانير يومياسحب او تغيير اي سيارة مت تسليمها للوزارة دون احلصول على موافقة مشرف الوزارة املسبقة كتابة طبقا للمادة )21(

اخالل املتعهد بالكشف الدوري على السيارات او عدم احملافظة على نظافتها او عدم اجراء الصيانة الالزمة للسيارة 
عن كل سيارة يوميا10 دنانير يومياطبقا للمادة )11 د/ج(

عن كل حاجب ريح او اطار لكل 10 دنانير يوميااخالل املتعهد باستبدال زجاج السيارة او االطارات حسب تعليمات املشرف )حاجب الريح( طبقا للمادة )11 ه�(
سيارة يوميا

عن كل سيارة يوميا15 دينارااخالل املتعهد بتقدمي ما يثبت ملكيته للسيارات قبل التشغيل طبقا للمادة )2( من الشروط اخلاصة

عن كل حالة يوميا10 دنانيراخالل املتعهد بالتزاماته املشار اليها في املادة رقم )4( من الشروط اخلاصة

عن كل يوم20 ديناراغياب مندوب املتعهد او عدم تواجده في موقع العمل املخصص له او االخالل بواجباته

عدم استجابة المر تشغيل التكليف للعمل اثناء العطالت الرسمية وايام السبت والساعات االضافية طبقا للمادة 
يوميا لكل سيارة10 دنانير)20 ج�(

عن كل حالة يوميا5 دنانيرعدم التقيد بشرط السن

عن كل حالة10 دنانيرعدم حمل الشارة في جميع اوقات الدوام الرسمي او رخصة السوق او البطاقة املدنية او انهاء صالحية كل منها
عن كل حالة10 دنانيرتكرار استبدال للسائقني مما يؤدي الى ارباك العمل

يوميا لكل سيارة20 ديناراالسيارة مخالفة وغير مستوفاة لشروط االمن واملتانة
عن كل حالة10 دنانيرعدم االبالغ الفوري جلهة االشراف عن أي حادث تتعرض له السيارة اثناء العمل

عن كل يوم لكل سيارة5 دنانيرحضور السيارة والوقود غير كاف لتشغيلها فترة الدوام
يوميا10 دنانيرعدم قيام املشرف بعمل السائق

عن كل يوم لكل سيارة20 ديناراضبط السيارة في اعمال اخرى غير مخصصة لها اثناء العمل او استغاللها في شؤونه اخلاصة
عن كل يوم لكل حالة5 دنانيرعمل السائق وهو مريض دون ابالغ الوزارة وتوفير السائق البديل

عن كل سيارة يوميا20 ديناراوضع صور او اعالنات او دعايات على السيارة

الحمود تلتقي مديري 
المدارس اليوم وغدًا

 مريم بندق
تبدأ وزي����رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
اليوم لقاءات مدي����ري ومديرات 
املدارس للوقوف على اخلطوات 
الواقعية  املتخ����ذة واملتطلب����ات 
واالحتياج����ات الفعلي����ة للع����ام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
التاسعة  الوزيرة من  وتلتقي 
وحت����ى احلادية عش����رة صباحا 
مديرات م����دارس رياض االطفال 
على ان يت����م االجتماع مبديرات 
ومديري امل����دارس االبتدائية من 
احلادية عشرة والنصف صباحا 
وحتى الثاني����ة بعد الظهر، وغدا 
ملديري ومديرات مدارس املرحلتني 
املتوس����طة والثانوية.ويحض����ر 
الوزارة  الوزي����رة وكيلة  لقاءات 
وبعض الوكالء املساعدين ومديرو 

عموم املناطق التعليمية.

شروط مناقصة »التربية« الستئجار 64 سيارة
 مرمي بندق

تنشر »األنباء« شروط املناقصة اجلديدة 
لوزارة التربية الستئجار 64 سيارة كبيرة 
7 راكب، 8 سلندرات والتي ستطرح في 

أول ديسمبر املقبل.
جاءت هذه الشروط ضمن الكتاب الذي 
رفعه مدير إدارة اخلدمات العامة وليد بن 
غيث الى مديرة اإلدارة القانونية رقية مراد 
والذي تضمن توضيحا تفصيليا للغرامات 
املالية، والذي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه تنشره فيما يلي: حيث إن العقد رقم 
175 للمناقصة م.ع/2008/2007/49 سينتهي 
في 2010/11/30، وحرصا على اس���تمرار 

خدمة النقل للجهات املس���تفيدة ألعداد وأنواع املركبات، 
نرفع لكم الش���روط العامة واخلاصة واملواصفات الفنية 
وملحق الغرامات وبيان العمالة التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لدراستها بالسرعة املمكنة، حتى نتمكن من عرضها على 

اجلهات الرقابية اخلارجية.
على أن يتم االنتهاء من هذه اإلجراءات خالل اسبوعني 
من تاريخه ليتسنى لنا استكمال اإلجراءات الالزمة للطرح، 

علما ان تاريخ بدء املناقصة اجلديدة في 2010/12/1.

املواصفات الفنية
1� حالة السيارة، جديدة ولم يسبق استخدامها، 

كبيرة احلجم ومتعددة األغراض.
2� الطراز 2011 فما فوق.

3� احملرك ال يقل عن 8 سلندرات.
4� الشكل بوكس.

5� س����عة احملرك ال تقل عن 5300سم3 )سي 
سي(.

6� الوقود املستخدم بنزين.
7� صندوق السرعات أوتوماتيكي.

.ABS 8� الفرامل هيدروليك
9� قاعدة العجالت ال تقل عن 130 بوصة.

10� نظام الدفع بالعجالت اخللفية.
11� تكييف الهواء )بارد/ حار( مركزي أمامي وخلفي.

12� السعة ال تقل عن 7 ركاب مع السائق.
13� عدد األبواب 4 أبواب مع باب خلفي.

14� اإلطارات مع اإلطار االحتياطي تيوبلس جديدة حس���ب 
املواصفات احلديثة.

15� مطفأة حريق 2 كيلو بودرة.
16� كاملة العدة.

17� دواسات جانبية.

ال نجبـر مـن بلغـت خدمتـه 30 عامـًا علـى التقاعـد
إيقاف تعيينات المعلمين من 15 الجاري للعام 2010/2009

وليد بن غيث

حق الوزارة في فرض غرامات غير منصوص عليها في العقد
 جميع الغرامات الواردة في جدول 
املخالف���ات لوثائق املناقصة امنا هي 
على سبيل املثال وليس احلصر النهائي 
ومن حق الوزارة إضافة نوعيات اخرى 
من الغرامات وكذلك تقدير قيمتها إذا 
دعت الضرورة واملصلحة لذلك دون 

اي معارضة من املناقص الفائز على 
ان تكون هذه الغرامات املضافة على 
أساس سد جميع الثغرات والتي من 
خاللها ميكن للمناق���ص وجهازه ان 
ينفذ منها لتحقيق ما يستفيد منه على 
حس���اب أداء العمل وعلى املس���توى 

املنشود.
 كل الغرامات املنصوص عليها في شروط 
املناقصة تستحق دون حاجة لتنبيه أو إنذار 
أو اتخ��اذ أي إج��راءات قضائية أو اثبات 
الض��رر ال��ذي يعتب��ر ف��ي كل األحوال 

متحققا.

رفعها مدير الخدمات لـ»القانونية« متضمنة الغرامات المالية تمهيدًا للطرح أول ديسمبر المقبل

عائشة الروضان


