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وزير التجارة وال�صناعة
وجميع العاملني بالوزارة

يتقدمون

باأحر التعازي القلبية واأ�صدق املوا�صاة من

الدكتـور/ علـي امل�صـف

مديـر عـام الهيئــة العـامـة لل�صنـاعـة

�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته

ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

والـــــده

بلدية الكويت

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

ممار�سة رقم 2011/2010/8

توفري اأجهزة بليد �سريفر وربطها مع وحدة التخزين 
املركزي )SAN( لبلدية الكويت

اإعـالن رقم )2010/80(

مدير عام البلدية

�سريفر  بليد  اأجهزة  توفري  ممار�سة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

طبقًا  الكويت  لبلدية   )SAN( املركزي  التخزين  وحدة  مع  وربطها 

املمار�سة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط 

املناق�سات  اإدارة  من  عليها  احل�سول  ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة 

)املبنى  الرئيـــ�سي  البلـــديـــة  مبنى  امل�سرتيات(  )مراقبة  والعقود 

د.ك   50 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  الرابع  الدور  الأو�سـط( 

)خم�سون دينارا فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اأخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة 

املناق�سات والعقود بالبلدية الرئي�سية - مبنى الوزير - الدور العا�سر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  هو 

العطاءات  وت�سري   22401044 تليفون:  لال�ستف�سار  2010/6/28م 
ملدة )90( ت�سعون يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة بها، وتبلغ 

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

طوال  �ساحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �سمان  خطاب  اأو  م�سدق  �سيك 

مدة �سريان العطاء. علمًا باأن هذه املمار�سة قابلة للتجزئة.

السديراوي طلبت من الوكالء المساعدين حصرها تمهيداً الجتماع مقبل مع الزبن

مفتشو »المحاسبة« لـ »التربية«: إيقاف فرق العمل فوراً تنفيذاً لقرار »الخدمة المدنية«
مريم بندق

طلب ديوان احملاسبة من وزارة 
التربية وق����ف جميع فرق العمل 
املشكلة في الوقت احلالي تنفيذا 
لقرار رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

عبدالعزيز الزبن.
وعلمت »األنباء« أن مفتش����ي 
ديوان احملاسبة طلبوا من الوزارة 
ايقاف هذه الفرق عن العمل فورا 
والعمل على إعادة تشكيلها حسب 
التعديل اجلديد ملضمون قرار الزبن. 
وبناء على ذل����ك خاطبت وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي الوكالء 
املساعدين حلصر فرق العمل التابعة 

حضور جلسات جلان أو بدل عمل 
اضافي ع����ن ذات عمل الفريق أو 

ذات الفترة.
10 � أن يبدأ تطبيق هذا النظام 

اعتبارا من تاريخ صدوره.
11 � أن يكون تشكيل هذه الفرق 
في حدود االعتماد املالي مبيزانية 
كل جهة ببند املكافآت � نوع اعمال 

اخرى.
12 � تنتهي فترة عمل كل فريق 
من الفرق املشكلة حاليا فورا في 
تاريخ ص����دور هذا القرار، بحيث 
يبدأ  العمل به����ذا النظام اجلديد 

ويطبق عليها.

لقطاعاتهم حسب قرار الديوان على 
ان يتم ابالغه����ا علما بأعداد هذه 
الفرق واملوضوعات والقضايا التي 
تبحثها واهمية استمرارها على أن 
الديوان  تعرض ذلك على رئيس 

في اجتماع مقبل.
وين����ص قرار رئي����س ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن � 
الذي انفردت »األنباء« بنشره السبت 
5 اجلاري � على 12 شرطا جديدا 

لتشكيل فرق العمل في الوزارات 
واجلهات احلكومية بعد أن لوحظ 
أن فرق العمل باجلهات احلكومية 
في تزايد مستمر سواء من حيث 
زيادة عدد الفرق أو عدد املشاركني 
في كل فريق أو فئات املكافآت التي 
تقترح لالعضاء املشاركني أو زيادة 
املقترحة لكل فريق،  العمل  فترة 
األمر الذي تطلب انه من االهمية 
تنظيم طلبات اجلهات لتش����كيل 

فرق العمل لديها، لذا قرر مجلس 
اخلدم����ة املدني����ة باجتماعه رقم 
املنعقد بتاريخ 2010/4/8   2010/2
ان يتم تفويض كل جهة حكومية 
بتش����كيل فرق العمل لديها وفقا 

للشروط التالية:
1 � ان يك����ون املبلغ اإلجمالي 
جلميع مكاف����آت فرق العمل التي 
تشكلها اجلهة سواء من موظفيها 
او من غيرهم في حدود مبلغ 5000 

د.ك كحد أقصى شهريا � أي 60000 
د.ك سنويا فقط.

2 � أال يتجاوز  عدد املشاركني 
بفري����ق العمل 5 أش����خاص كحد 

أقصى.
3 � أال تزي����د املكافأة املمنوحة 
للش����خص الواحد ع����ن 300 د.ك 
شهريا كحد أقصى ودون االخالل 

بالبند 1 من هذه الضوابط.
4 � ان تتناسب املكافأة الشهرية 

الذي يؤديه املش����ارك  العمل  مع 
بالفريق وتكون فئة املكافأة تنازليا 
حسب صفة املشاركة )رئيس فريق 
� أعض����اء مستش����ارون � أعضاء 

باحثون � دعم إداري(.
5 � أال تزي����د مدة عمل الفريق 

عن شهرين.
6 � أن يتم صدور قرار تشكيل 

الفريق بعلم الوزير املختص.
7 � أال تك����ون مهام الفريق من 

صلب اختصاصات احدى االدارات 
او القطاعات في اجلهة � أي يجب 
أال تشكل فرق العمل لتأدية اعمال 
أو مه����ام يفت����رض ان تكون من 
اختصاص����ات ادارات قائمة فيها 
موظفون يتقاضون رواتب لتأدية 

هذه االعمال.
8 � أن تكون أعمال الفريق في 

غير أوقات العمل الرسمي.
9 � أال يتقاضى املشاركون بدل 

  12 شـرطًا جديـدًا منها عـدم الجمع بين بـدل اللجان أو اإلضافـي مع مكافـأة فريق العمل

دون علم الحمود والسديراوي وبموافقة هاتفية من اللوغاني

توجيه »البدنية« يخترق الوثيقة والقرارات الوزارية ويعقد »المؤجل« 
في يونيو بداًل من سبتمبر ويختصر أسئلة االمتحان في فترتين

مريم بندق
في اختراق واضح وخالفا ملا تنص عليه وثيقة املرحلة 
املتوسطة وكسرا للقرارات الوزارية املنظمة لها قام التوجيه 
الفني العام مل����ادة التربية البدنية بنات مبخاطبة االدارات 
املدرس����ية في املرحلة املتوس����طة باجراء تعديل على آلية 
االختبارات للمادة في الصفوف من السادس حتى التاسع. 
نص التعديل على اجراء االختبار املؤجل للطالبات املتغيبات 
بعذر مقبول عن اختبار الفترة الدراسية الرابعة وبالفعل 
قامت املدارس بتنفيذ ذلك االسبوع املاضي مع ان االختبار 
يجب ان يتم ف����ي اثناء فترة اختبارات ال����دور الثاني في 

سبتمبر املقبل.
وأوضحت مصادر تربوية مس����ؤولة ل����� »األنباء« ان 
التعليمات تضمنت ايضا ان يتم االختبار فيما مت تدريسه 
في الفترتني الثالثة والرابعة بعكس الوثيقة التي تنص على 
ان االختبار املؤجل للمتغيبات عن الفترة الدراسية الرابعة 

يجب ان يتم في موضوعات األربع فترات دراسية.
وكشفت املصادر ان هذه التعليمات صدرت بعد اجتماع 
مجلس التوجيه الفني العام ملادة التربية البدنية الذي تترأسه 
املوجهة العامة للمادة ويضم في عضويته املوجهني الفنيني 

األوائل للمناطق التعليمية الست ودون الرجوع الى وكيلة 
التعليم العام الت����ي علمت باألمر من التوجيه الفني العام 
ملادة التربية البدنية بنني الذي طلب املعاملة باملثل وبالفعل 
حصل على موافقة وكيلة التعليم العام منى اللوغاني هاتفيا 
ومبوجبها خاطب املوجه الفني العام عبدالكرمي عبدالرضا 
املوجهني الفنيني األوائل في جميع املناطق التعليمية بعمل 
االختبار املؤجل لطلبة املرحلة املتوسطة الذين تغيبوا عن 
اختبارات الفترة الدراسية الرابعة بعذر مقبول وذلك أسوة 
بالتوجيه الفني العام للتربية البدنية بنات تنفيذا للمكاملة 
الواردة من الوكيل املساعد للتعليم العام وذلك بحسب نص 
الكتاب الذي مت تعميمه والتي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه. ومتت مخاطبة املناطق التعليمية اخلميس 10 اجلاري 

على ان تبدأ املدارس االختبار املؤجل اليوم.
وأكدت املصادر ان ذلك مت دون الرجوع الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود او وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي إلجراء التعديل املطلوب على الوثيقة 

ومن ثم اصدار القرارات الوزارية الالزمة للتنفيذ.
وحذرت املصادر من اختراق وثائق التعليم والقرارات 
الوزارية املنظمة لها موضحة ان ذلك ميهد لفتح الباب أمام 

مطالبات التواجيه العامة األخرى للمرحلتني املتوس����طة 
والثانوية لتبكير اجراء االختبار املؤجل للمواد خارج اجلدول، 
وهي احلاسوب والقرآن الكرمي والتربية االسالمية والدستور 

وحقوق االنسان اضافة ايضا الى مواد االختيار احلر.
ودعت املصادر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الى الوقوف امام هذا املنحنى ودراس����ة 
اس����بابه احلقيقية في ظل رؤية التواجي����ه الفنية العامة 
انهم يفتقدون وجود اصحاب الرؤية واخلبرة والتخصص 
للرج����وع اليهم ويؤكدون انهم مضطرون الى ذلك ملعاجلة 

االشكاالت التي حتدث في امليدان.
ه����ذا جانب ولكن اجلانب اآلخر األكثر مرارة ما جاء في 
مق����ر اجتماع مجلس التوجيه الفني العام للتربية البدنية 
بنات والذي حصلت »األنباء« على نسخة منه هو ان رئيسة 
املجلس املوجه العامة للتربية البدنية بنات منى احلشاش 
أوضح����ت للجميع ان اي مش����كلة س����يكون لها حل ناجع 
من خالل التباحث والدراس����ات املستفيضة والتي ستكون 
معروفة للجميع )دون اصدار اي قرارات في اللوائح( بناء 
على طلب مصطفى سكينة وهو مستشار في مكتب الوكيلة 

املساعدة للتعليم العام.

الوزيرة الحمود رفعتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية

»األنباء« تنشر مكافآت لجان اختيار المعلمين 
الجدد والترقي للوظائف اإلشرافية التعليمية

مريم بندق
رفعت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود خطابا لرئي���س ديوان اخلدمة 
املدني���ة عبدالعزيز الزبن بتعدي���ل جدول مكافآت 
اعضاء جلان مقابالت اختيار املعلمني اجلدد وكذلك 
جلان الترقي لوظائف الهيئة االشرافية التعليمية، 

وجاء في خطابا لوزيرة للزبن:
باالش���ارة ملوافقة الديوان الواردة بالكتاب رقم 
9457 بتاريخ 2006/3/21 بشأن منح مكافآت للجان 
مقابالت اختيار تعيني »املعلمني واملعلمات اجلدد« 
ومقابالت الترقي لتولي شغل الوظائف التعليمية 
االشرافية بنفس فئات املكافآت التي تصرف للمكلفني 
بأعم���ال االمتحانات العامة وذلك ملرة واحدة خالل 

عمل هذه اللجان.
وباالشارة الى القرار الوزاري رقم 2008/341 املؤرخ 
في 2008/6/2 بشأن تغيير مسمى مكتب التنسيق 
واعادة تنظيمه وما ترتب عليه من استحداث مراقبتني 

للشؤون التعليمية واالش���رافية »بدال من مراقبة 
واحدة« يتبع كال منهما قس���مان كل منهما ملرحلة 
تعليمية ويختص بالوظائف التعليمية واالشرافية 
للمرحل���ة. لذا يرجى تعديل جدول املكافآت املرفق 
بكتابكم رقم 9457 الصادر بتاريخ 2006/3/21 ليكون 

حسب اجلدول املرفق.
مع مراعاة ان عمل هاتني اللجنتني ضروري جدا 
ملتطلبات تنظيم العمل التربوي ويتم سنويا ملرة 
واحدة خالل فترة االستعداد لتوفير متطلبات كل 
عام دراس���ي جديد، وينبثق من كل جلنة رئيسية 
مجموع���ة جلان فرعية على ض���وء »التخصص � 
الوظيفة« ويشمل عمل اللجنة ثالثة محاور اساسية 
»اختب���ار حتريري + مقابلة ش���خصية + دورات 
تدريبي���ة« ويتم العمل من خ���الل تنظيم كنترول 
لالختبار وذل���ك لتحديد النتائج النهائية للمقابلة 

واالختيار.
لذا نأمل إقرار املوافقة.

مهمة سنغافورة للوزيرة والوكيلة
تبدأ غدًا وحتى الجمعة المقبل

مريم بندق
بحسب القرار الوزاري الصادر باملهمة الرسمية لوزيرة التربية 
ووكيلة الوزارة الى سنغافورة فستبدأ غدا 14 اجلاري وتستمر حتى 

اجلمعة املقبل املوافق 18 يونيو.
وتأتي املهمة في اطار تفعيل مذكرة التفاهم بني الكويت وجمهورية 
س���نغافورة وتتم بناء على الدعوة املوجهة الى الوزيرة من املعهد 
الس���نغافوري للتنمية لالطالع على النظم التعليمية وتطبيقاتها 
وخاصة في مج���ال التعليم االلكتروني واملناه���ج واعداد املعلمني 
وتكنولوجيا التعليم ومدارس املستقبل وحتسني مخرجات التعليم 

وذلك خالل الفترة من 14 الى 2010/6/18.
وجاء في القرار: اوال تش���كيل وفد الكويت لزيارة س���نغافورة 

برئاسة الوزيرة احلمود وعضوية كل من:
متاضر الس���ديراوي وكيل وزارة التربي���ة، مرمي الوتيد الوكيل 
املساعد للبحوث التربوية واملناهج، د.خالد الرشيد الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات، هناء الش���راح املدير العام ملركز املعلومات، 
عايض الس���هلي رئيس جمعية املعلمني الكويتية، شيخة القمالس 
مراقب مكتب وزير التربية. وذلك خالل الفترة من 12 الى 2010/6/19 
شاملة يومي الس���فر. ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة 

لهذه املهمة الرسمية.
ثالثا: على جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه.

»األحمدي التعليمية« تطبق 
أسلوب »االمتحان المريح«

أعلن مدير عام منطقة االحمدي 
التعليمية طلق الهيم عن استعداد 
العام  املنطق��ة الختبارات نهاي��ة 
الدراس��ي احلالي باتباع اس��لوب 
»االمتح��ان املريح«. وق��ال الهيم 
في تصريح خاص ل��� »كونا« ان 
ادارات املدارس في املنطقة اعدت 
مق��ار اللجان الس��تقبال الطالب 
املريح«  واتباع اسلوب »االمتحان 
الذي حترص الوزارة على تطبيقه 
في مدارسها حتت شعار »النجاح 
ب��ن يديك«. واوضح ان اس��لوب 
»االمتحان املريح« يهدف الى نزع 
رهبة االمتحان من قلوب الطالب 
وزرع الطمأنينة والثقة في نفوسهم 
حي��ث حوت قاعات االمتحان على 
ملصقات حتتوي على مناظر طبيعية 
توح��ي بالهدوء والثق��ة وعبارات 
تدعو للتف��اؤل والنجاح كما متت 
مراعاة احلواس السمعية والبصرية 

والذوقية والشم.

جدول تشكيل لجان مقابالت اختيار المعلمين الجدد
ومقابالت الترقي للوظائف اإلشرافية )سنويا( ومكافأتها

المسمى الوظيفي لعضو اللجنة
عدد 

األعضاء

المسمى 
الوظيفي لجدول 

مكافآت أعمال 
االمتحانات

فئة المكافأة 
المقررة على 

اليوم

عدد أيام 
العمل سنويا

1وكيل الوزرة

رؤساء  
)13(اللجان

دينارا

حسب 
املدة 

احملددة 
في قرار 
تشكيل 
اللجان 

واملزاولة 
الفعلية

1الوكيل املساعد للتعليم العام

1الوكيل املساعد للتعليم اخلاص

1الوكيل املساعد للتعليم النوعي

8مدير عام للمناطق والتعليم الديني  والتعليم اخلاص

17موجه فني عام جلميع املواد الدراسية

1مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام

1مدير إدارة التربية اخلاصة

1مدير إدارة املعهد الديني

7مدير الشؤون التعليمية باملناطق والتعليم اخلاص

موجه فني أول
جلميع املجاالت الدراسية بجميع املناطق والتعليم 

النوعي والتعليم اخلاص
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مراقب الشؤون التعليمية باملناطق والتعليم الديني 
26والتربية اخلاصة

أعضاء 
اللجنة

)10(
دنانير

مراقب االمتحانات بإدارة التنسيق ومتابعة التعليم 
7العام واملناطق التعليمية

120موجه فني جلميع املجاالت الدراسية

مراقب الشؤون التعليمية بإدارة التنسيق ومتابعة 
2التعليم العام

رؤساء أقسام املراحل التعليمية مبراقبتي الشؤون 
4التعليمية بإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام

كوادر إدارية وإشرافية وتعليمية بقطاع التعليم العام 
30واملدارس بجميع املسميات الوظيفية

� مالحظ��ة: ع��دد اعضاء اللجن��ة الواحدة لكل مقابلة )مجال دراس��ي( مبجموع )6( اعضاء من املس��ميات 
الوظيفية املذكورة أعاله.

»التربية«: إخالء العين شرط لتأجير 
بنايات كسكن للمعلمات

مريم بندق
رفضت وزارة التربية املوافقة 
عل���ى تأجير بنايات س���كنية 
كمس���اكن جماعي���ة للمعلمات 
الوافدات في حال���ة وجود اي 
مرافق تستغل في بعض االنشطة 
واخلدمات كاملطاعم على سبيل 

املثال.
وخاطب مدير ادارة اخلدمات 
وليد بن غيث ادارة اسكان الدولة 
الوزارة  ب���أن  املالية  ب���وزارة 
املالك  تعارض اخذ تعه���د من 
النشاط واخالء املرفق،  لوقف 
مؤكدا ان ال���وزارة ليس لديها 
مانع في استئجار بعض البنايات 
املعروضة لاليجار في حالة اخالء 
املالك للمرفق املستغل بحد اقصى 
اس���بوع على ان يتم تقدمي ما 

يثبت بازالة واخالء العني على 
ان يتم في حال���ة عدم االلتزام 
املالك باتخاذ االجراءات باعادة 

االعالن بحاجة الوزارة.

وليد بن غيث

إعادة تشكيل فريق التنسيق مع اليابان
مريم بندق

أعادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تسمية فريق التنسيق مع اجلانب 
 Kids Iso14000 الياباني لتطبيق البرنامج البيئي
برئاسة براك البراك املوجه العام للعلوم وعضوية 
كل من: طارق عبدالرضا موجه أول علوم/ منطقة 
حولي التعليمية، سعاد الرشود موجه أول علوم/ 
منطقة العاصمة التعليمية، احالم بهبهاني موجه أول 
علوم/ منطقة الفروانية التعليمية، تهاني املطيري 

رئيس وحدة العلوم/ بإدارة تطوير املناهج.
ومن مهام الفريق:

� االش���راف على تطبيق املرحل���ة الثانية من 
املشروع من خالل تنفيذ املستويات )الثاني والثالث 
والرابع( من اخلطة. � وضع آلية لتجريب البرنامج 
باملس���تويات اجلديدة ميدانيا متهيدا لتعميمها � 
االستمرار في التعاون مع اجلانب الياباني بتأهيل 
وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تطبيق البرنامج 

بشكل خاص والبرامج البيئية بشكل عام.

فرق عمل لتأصيل القيم التربوية في نفوس الطالب
مريم بندق

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود فرق مش����روع تعزيز وتأصيل القيم التربوية 
االيجابية املستمدة من الشريعة االسالمية في اطار تنفيذ 
اخلطة االمنائية لوزارة التربية متوسطة املدى للسنوات 

)2011/2010 � 2014/2013( على النحو التالي:
1 � الفريق االشرافي الرئيسي برئاسة دعيج الدعيج 
� الوكيل املس����اعد لألنشطة الطالبية، وعضوية: بدرية 
اخلالدي � مدير عام منطقة مب����ارك الكبير التعليمية، 
ش����يخة الكوح � مراقب املتابع����ة الفنية ملكتب الوكيل 
املساعد لألنشطة الطالبية، اسماعيل اسماعيل � مدقق 

لغوي مبكتب الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية.
تتحدد مهام الفري����ق في اآلتي: متابعة اعمال الفرق 
األخرى حسب املهام املوكلة اليها، مناقشة واعتماد التقارير 
الشهرية اخلاصة بالفرق األخرى، عقد اجتماعات دورية 
مع رؤس����اء الفرق األخرى ملتابعة االجنازات ومعرفة 
الصعوبات للمس����اهمة في تذليلها، اجازة األبحاث او 
البح����وث التي يتم اقتراحها من قب����ل فريق التطوير، 
حتديد مواعيد وأماكن اقامة التدريب احمللي، تزويد فرق 
املتابعة بالتقاري����ر الدورية املطلوبة حول تقدم العمل 

في تنفيذ املشروع.
2 � فريق التطوير برئاسة ابراهيم السيد � مدير األنشطة 

التربوية مبنطقة العاصمة التعليمية، وعضوية: د.ماجد 
العلي � مراقب األنش����طة الثقافية والفنية م.الفروانية 
التعليمية، مرمي احلس����ينان � مراقب التعليم املتوسط 
مبنطقة الفروانية التعليمية، د.تهاني العنزي � رئيس 
قسم األنشطة الثقافية بإدارة األنشطة املدرسية، د.بدر 
ملك � رئيس قس����م األصول التربوي����ة � كلية التربية 
األساس����ية، د.عبداهلل العوضي � رئيس مركز املرشد 
العالي لالستشارات والتدريب، نهلة العوضي � موجه 
فني خدمة نفس����ية مبنطقة األحمدي التعليمية، نوال 
الوهيب � موجه فن����ي خدمة اجتماعية � منطقة مبارك 

الكبير.


