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نقل أحد املصابني

تصويب نحو الهدف

بدء االقتحام واتخاذ املوقع املناسب

االستعداد القتحام املبنى

كتيبة حماية
  وتأمين المنشآت

بـ »الحرس« اقتحمت 
مبنى محتاًل وحررت 

رهائنه وطهرته
من العناصر اإلرهابية 

بتعاون أميركي

الحمود: إعادة تشكيل الفريق التنسيقي
لتنفيذ المرحلة الثانية مع البنك الدولي

»التربية« اعتمدت المشاركين في األولمبيادات الدولية

وظيفة مدير إدارة المكتبات بقطاع التنمية شاغرة

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم����ود قرارا وزاريا بإعادة 
الفريق التنسيقي لتنفيذ مهام املرحلة الثانية 
من التعاون مع البنك الدولي، ونص القرار على: 
أوال: إعادة تشكيل الفريق التنسيقي لتنفيذ مهام 
املرحل����ة الثانية من التعاون مع البنك الدولي 
برئاسة د.خالد الرشيد الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات، وعضوية د.مرزوق الغنيم مدير 
املركز العربي للبحوث التربوية � رئيس فريق 
اإلشراف على مشاركة الكويت في دراسة تيمز 
2011، ود.نوري����ة الرومي كلية اآلداب � جامعة 
الكويت � رئيس فريق اإلشراف على مشاركة 
الكويت في دراسة بيرلز 2011، ود.بدور عبداهلل 
املطوع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ود.عادل أحمد علي مستشار نائب مدير جامعة 
الكويت للشؤون العلمية، وسعاد الفارس املجلس 

األعلى للمعاقني � رئيس فريق تطوير العملية 
التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة )املوهوبني 
واملعاقني(، ود.محفوظ تادرس مستشار اول مدير 
عام معهد الكويت لألبحاث العلمية، وس����امة 

عمار مستشار مبكتب وزيرة التربية.
ثانيا: مهام الفريق التنسيقي:

مناقشة السياس����ات واإلجراءات املتعلقة 
باملجاالت احملددة:

� مش����اركة الكويت في الدراس����ات العاملية 
للتحصيل الدراسي )تيمز، بيرلز( لعام 2011.

� حتسني مخرجات التعليم العام.
� تنويع التعليم الثانوي.

� تطوير العملية التعليمية لذوي االحتياجات 
اخلاصة من املوهوبني واملعاقني.

� تش����كيل الفرق الفرعية واالطاع الدوري 
على أعمالها والتنسيق بينها.

� بحث املشكات التي تواجه فرق العمل في 

تنفيذ املهام املطلوبة واتخاذ االجراءات الازمة 
ملعاجلتها.

� التنسيق مع خبراء البنك الدولي في حتديد 
امله����ام املطلوبة ومواعيد زيارتهم ومناقش����ة 
التقارير الدورية التي يتم إعدادها حول تقدم 

العمل في الفرق الفرعية.
� إعداد تقارير تقدم العمل التي ترفع لوزيرة 

التربية.
ثالثا: يجتمع الفريق في الوقت الذي يحدده 
رئيس الفريق في غير أوقات العمل الرسمية.

رابعا: تصرف مكافأة مالية وفقا ملا تقرره 
وزيرة التربية.

خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، 
وحتى نهاية شهر ابريل 2012 ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
سادسا: على جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اسماء الطلبة الذين 
تقرر ايفادهم للمشاركة في مسابقة اوملبيادات 
العلوم الدولية )الفيزياء، الكيمياء واالحياء( 

للعام الدراسي 2010/2009.
وتضمن قرار الوزيرة:

اوال: ايفاد كل من الطلبة التالية اسماؤهم 
للمشاركة في االوملبيادات الدولية:

أ � األوملبي����اد الدولي ف����ي الفيزياء خال 
الفت����رة من 15 ال����ى 2010/7/27 واملزمع عقده 

في كرواتيا
1 � هاجر خليل غلوم أحمد � ث. اجلابرية � 
حولي التعليمية، 2 � فاطمة محمد الصحاف � 

ث. بي����ان � حولي التعليمية، 3 � فواز عبداهلل 
غلوم عباس علي � ث. االخاص االهلية � التعليم 
اخلاص، 4 � عبدالعزيز فؤاد فيصل الربيعان � 
ث. عبداهلل العتيبي � العاصمة التعليمية، 5 � 
عبدالوهاب عيسى  � ث. صاح الدين � حولي 

التعليمية.
ب � األوملبياد الدولي للكيمياء خال الفترة من 

17 الى 2010/7/30 واملزمع عقده في اليابان
1 � محمد صاح عبدالرزاق � ث. أحمد بشر 
الرومي � العاصمة، 2 � حصة عبدالعزيز القريشي 
� ث. النهضة � الفروانية، 3 � شهد حمود البالول 
� ث. ماري����ا القبطية � حول����ي، 4 � مرمي خالد 

درويش � ث. اليرموك � العاصمة
ج � االوملبياد الدولي لاحياء خال الفترة 

من 9 الى 2010/7/20 واملزمع عقده في سيؤول/ 
كوريا اجلنوبية

1 � زهراء عبداهلل اتش � ث. بيبي الس����الم 
الصباح � العاصمة، 2 � عبدالرزاق العوضي � ث. 
احمد البشر الرومي � العاصمة، 3 � علي صالح 
القديحي � ث. عبداللطيف الرجيب � حولي، 4 
� حس����ني علي حسني دشتي � ث. احمد البشر 

الرومي � العاصمة
ثانيا: تتحمل مؤسس����ة الكوي����ت للتقدم 
العلمي تذاكر الس����فر )ذهاب����ا وايابا( الدرجة 
السياحية ومصروف جيب الطلبة فقط والتأمني 

الصحي.
ثالثا: على اجله����ات املعنية العلم والعمل 

بهذا القرار.

مريم بندق
أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لش����غل 
وظيف����ة مدير إدارة املكتب����ات بقطاع التنمية 

التربوية بالشروط االتية:
- ان يك����ون حاصا عل����ى مؤهل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن 10 سنوات فعلية 

في مجال العمل منها سنتان بوظيفة مراقب.
- أو ان يكون حاصا على دبلوم تخصصي 

أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية العامة وخبرة 
ال تقل عن 14 سنة فعلية في مجال العمل منها 

سنتان بوظيفة مراقب.
- ان يكون حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 

ممتاز عن السنتني األخيرتني.
- اجادة استخدام احلاسب اآللي.

- احلصول على دورات تدريبية في مجال 

العمل. فعلى جميع الراغبني في شغل الوظيفة 
تعبئة النموذج املخصص لذلك، وتقدمي طلباتهم 
ملكتب مدير إدارة املوارد البشرية خال اسبوعني 
من تاريخ اإلعان. وأصدرت وكيلة الوزارة قرارا 
بتكليف محمد الصايغ الوكيل املساعد للمنشآت 
إضافة الى عمله القيام بأعمال الوكيل املساعد 
للتعليم النوعي محمد الكن����دري اعتبارا من 

2010/4/28 وحلني عودته الى العمل.

شهد قائد الشؤون االمنية 
باحلرس الوطني العميد الركن 
خال���د محمد بيان���ا عمليا في 
معس���كر كاظمة نفذته كتيبة 
حماية وتأمني املنشآت الثانية 
الثاني  التدريب���ي  للمعس���كر 
بالتعاون مع ش���ركة التطوير 

.M.P.R.I االميركية
واشتمل البيان على فرضية 

اقتحام مبنى محتل وتطهيره من 
العناصر االرهابية وحترير عدد 
من الرهائن احملتجزين بداخله 
واخائهم الماك���ن بعيدة عن 
منطقة العمليات، فيما متكنت 
القوات املش���اركة ف���ي عملية 
االقتح���ام من تنفي���ذ مهمتها 
التوقيتات  ف���ي  بكفاءة عالية 

احملددة لها.

م����ن جانبه، اش����اد العميد 
الركن خالد محمد بأداء العناصر 
املشاركة في تنفيذ البيان العملي 
الس����ريع واحلاسم  وتعاملهم 
م����ع الفرضية، مؤك����دا ان هذا 
التمري����ن يأت����ي للوقوف على 
مس����توى اجلهوزية والكفاءة 
القتالية وتعزيز التعاون القائم 
القتالية للحرس  الوحدات  بني 

الوطني لتنفيذ املهام املشابهة.
حضر البي���ان العملي ركن 
عملي���ات وتدريب ف���ي قيادة 
الشؤون االمنية العقيد ركن فهد 
سليمان وركن عمليات وتدريب 
كتائب حماية وتأمني املنشآت 
املقدم الرك���ن طال حمد وآمر 
الثانية  كتيبة حماية املنشآت 

بالوكالة النقيب محمد فهد.

برئاسة الرشيد وعضوية 7 من الجامعة و»التطبيقي« و»األعلى للمعاقين« و»األبحاث«


