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الحمود: وقف التعيين والنقل لـ 12 وظيفة باألحمدي ومبارك الكبير
جميعها لإلناث باستثناء وظيفة واحدة للذكور

30 ألف طالب وطالبة يتقدمون المتحانات 
الثاني عشر اليوم في »الحكومية« و»الخاصة«

تجهيز مكافآت مراكز رعاية المتعلمين

مريم بندق
اصدرت وزي���رة التربية ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بوقف التعيني والنقل ل� 12 وظيفة مبنطقتي 

االحمدي ومبارك الكبير.

جاء القرار بناء على منوذج )1/7( املبني به حاجة الوزارة من 
الوظائف املقترحة للتعيني للسنة املالية 2011/2010 وكتاب كل من 
مدير ع���ام منطقة االحمدي التعليمية رقم 3001 في 2009/7/20، 
وكت���اب مدير عام منطقة مب���ارك الكبير التعليمية رقم 793 في 

 .2009/8/16
ونص على: وقف التعيني والنقل الى الوظائف التالية في كل 
من منطقة االحمدي التعليمية ومب���ارك الكبير التعليمية وفق 

اجلدول املنشور:

مريم بندق
تبدأ صباح اليوم امتحانات الصف الثاني عش���ر ملدارس النظام 

املوحد بقسميها العلمي واألدبي في املدارس احلكومية واخلاصة.
يتقدم المتحانات القسم العلمي 13 ألفا و225 طالبا وطالبة، حيث 
يؤدي الطلبة االمتحان في مادة الفيزياء. ويتقدم المتحانات القسم 
االدبي 17 ألفا و315 طالبا وطالبة، حيث يؤدي الطلبة االمتحان في 

مادة الفلسفة.
هذا وبدأ طالب املعهد الدين���ي االمتحانات أمس، حيث أدى 698 

طالبا وطالبة امتحان اليوم األول في النحو والصرف.

مريم بندق
اعطى وكيل وزارة التربية املساعد للقطاع املالي راضي الرشيدي 
تعليمات الى االدارة املختصة باالنتهاء من حصر املكافآت املستحقة 
للعاملني في مراكز رعاية املتعلمني لبدء حتويلها حلساباتهم الشخصية 

بالبنوك قبل بدء العطلة الصيفية.
هذا وتتضم���ن التعليمات حصر املكافآت املس���تحقة للفصلني 

الدراسيني االول والثاني للعام الدراسي احلالي 2010/2009.

لال�ستف�سار: 99241555 / 97111108

�إعـــــــــالن تـ�صـــفــيـــة
يعــلن: عـلـــي عـبــداهلل املــرتـجــي

ذ.م.م  واملالب�س  لالأقم�شة  اخلليج  ب�شمة  ل�شركة  م�شفيًا  ب�شفته 

مبوجب احلكم رقم 1605 جتاري مدين كلي حكومة/6 ال�شادر بتاريخ 

2008/2/19 لكافة دائني ال�شركة مراجعته خالل خم�شة ع�شر يومًا 

من تاريخ الإعالن من ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء حتى ال�شاعة التا�شعة 

ويخلي  لديونهم،  الثبوتية  امل�شتندات  معهم  م�شطحبني  م�شاًء 

م�شوؤوليته عن اأية ديون ل يتقدم اأ�شحابها خالل تلك الفرتة.

العنوان: املرقاب - �شارع ال�شهداء - بناية الأمانة العامة لالأوقاف

مكتب رقم 28 - ت: 22420761 - 22435193

السديراوي: لجنة لتكريم متفوقي الثانوية العامة

فريق عمل لتنفيذ مشروع القراءة الحرة 
للغة العربي����ة هدى العميري لتنفي������ذ مش�������روع القراءة 
احلرة ومكتبة الفصل في اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة، نص القرار على تكليف التالية اسماؤهم بالعمل 
)خارج اوق����ات الدوام الرسمي( الستكم����ال مش����روع القراءة 
احل����رة ومكتبة الفصل، في مجال اللغة العربي����ة للمرحلتني 
االبت����دائي���ة واملت���وس����طة ومل�������دة 120 يوما ب�����داية من 
2010/4/1 حت����ى نهاية يوليو املقبل برئاس����ة هدى العميري 

وعضوية:
صبر العنزي، مرمي املهندي، بشرى اخللف، فوزية الزامل، 
سعاد اجلطيلي، محمد السلومي، غزوان رسالن، فاطمة العدوي، 
ابراهيم جوهر، خالدة املسعود، خالد ابراهيم، فواز املطيري، 
احمد الغنام، معصومة الغنام، جنيب اجلمل، جنالء بهبهاني، 
هبة اخلطيب، مشعل الدوسري، عوض العتيبي، جاسم الصالح، 

فالح الغريب، امين كمال.

مريم بندق
كلفت وكيلة وزارة التربية املس����اعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني فريقا مكونا من 23 مسؤوال برئاسة املوجهة العامة 

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي جلنة إعداد 
وتنظي���م حفل تك���رمي الطلبة 
املتفوقني ف���ي املرحلة الثانوية 

للعام الدراسي 2010/2009.
نص القرار على: أوال: تشكيل 
جلنة إعداد وتنظيم حفل تكرمي 
الطلب���ة املتفوقني ف���ي املرحلة 
الثانوية للعام الدراسي 2010/2009 
برئاسة منى الفريح � مديرة ادارة 
األنش���طة املدرسية، وعضوية: 
وحيد خضير � مراقب األنشطة 
بإدارة األنشطة، شيخة القمالس 
� مراقب الشؤون اإلدارية مبكتب 
الوزير، عباس مراد � رئيس قسم 
املسرح، غنيمة دشتي � رئيس 

قسم األنشطة االجتماعية.
ثانيا: مهام اللجنة:

� االشراف على مراحل إعداد 

وتنظيم احلفل.
� متابعة تنفيذ مهام فرق العمل 
الفرعية: فريق االستقبال، وفريق 

امليزانية، وفريق اإلعالم.
� متابعة تنفيذ خطة االستقبال 
وامليزانية واإلعالم وبرنامج حفل 

التكرمي.
ثالثا: تشكيل فرق عمل فرعية 

على النحو اآلتي:
1 � فري���ق اس���تقبال الطلبة 
والطالبات، يتشكل من األعضاء 
التالية أسماؤهم: والء طالب، رقية 
عبدالنبي، زهراء النقي وس���عد 

العتيبي.
الفريق وفقا  وتكون مه���ام 

للتالي:
� إعداد كشوف معتمدة بأسماء 

الطلبة املكرمني.
� توزيع بطاقات الدعوة.

� تنظي���م مقر احلفل وأماكن 

احلضور.
الفن���ي للحفل،  � اإلخ���راج 
واإلش���راف عل���ى التدريب���ات 

املسرحية.
2 � فريق امليزانية: يتشكل من 
األعضاء التالية أسماؤهم: عدنان 

العماني ومشعل الدريبي.
الفريق وفقا  وتكون مه���ام 

للتالي:
� توفي���ر احتياجات احلفل 

املالية: السلفة.
� اإلشراف على إعداد وجتهيز 

شهادات التفوق.
� إع���داد كش���وف اجلوائ���ز 

املقدمة.
� إع���داد وترتي���ب وجتهيز 

اجلوائز وتوزيعها.
� االشراف على عملية تسليم 

اجلوائز.
3 � فريق اإلعالم، يتشكل من 

األعضاء التالية أسماؤهم: صفية 
مال اهلل، منى احلسن، عبداهلل 

حاجي.
الفريق وفقا  وتكون مه���ام 

للتالي:
� إعداد برنامج احلفل.

� تدريب الطلبة على فقرات 
احلفل.

� توزيع بطاقات الدعوة على 
املدعوين.

ثالثا: تصرف ألعضاء اللجنة 
وف���رق العم���ل مكاف���آت مالية 
وفقا للنظم وحس���ب املزاوالت 

الفعلية.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
م���ن 2010/4/15 وحت���ى انتهاء 

احلفل.
خامسا: على جميع اجلهات 
والعم���ل  العل���م  بال���وزارة 

مبوجبه.

برئاسة الفريح وعضوية القمالس من مكتب الوزيرة

بيان المرشحين للعمل بمنطقة مبارك الكبير
منطقة مبارك الكبير التعليمية

العجز / التعينياحلاجةاجلهة الدرجة
والزيادة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورالوظيفة

010100منسق إداريالرابعة

-04602044باحث مبتدئ نفسي

-19-219002باحث مبتدئ اجتماعي

0-2420224أمني مكتبة

-29-730017مساعد مصمم تقنيات تربوية

0-30003منسق نشاط تربوي

0+00101مهندس تكييف / ميكانيكا

-2-22002م.مصمم ديكوراخلامسة

-050005مسجل شؤون طلبة

+000303م.منسق إداري

-040004كاتب حسابات

-3-33003سكرتير

+5-1200512أمني مخزن

+2-80028مشغل حاسب آلي

0-10001محضر علوم

0-10001مراسلالثامنة

-01500015منفذ خدمة

40107116املجموع

اجلنسالوظيفةاملنطقة التعليمية
أنثىمنسق ادارياالحمدي

أنثىمساعد منسق اداري
أنثىامني مكتبة
أنثىسكرتير

أنثىامني مخازن
أنثىمشغل حاسب آلي

أنثىفني صيانة حاسب آلي
أنثىمساعد مهندس حاسب آلي

فني ديكور
مساعد منسق اداري

ذكر
أنثى

أنثىأمني مخزنمبارك الكبير
أنثىمشغل حاسب آلي

وتضمن القرار بيانا باملرشحني للعمل مبنطقتي االحمدي 
ومبارك الكبير للسنة املالية 2011/2010 بحسب اجلدول املنشور 
والذي يتضمن بيانات احلاجة واملتوافر، اضافة الى احصاءات 

العجز والزيادة.

بيان بالمرشحين للعمل بمنطقة األحمدي التعليمية للعام 2010/ 2011
منطقة األحمدي التعليميةالدرجة

العجز/ التعينياحلاجةاجلهة
الزيادة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورالوظيفة

-8-49014باحث مبتدئ نفسيالرابعة

-00831-831باحث مبتدئ اجتماعي

0-50005مهندس كهرباء

000101منسق إداري

2-6500265أمني مكتبة

-24-66290566مساعد مصمم تقنيات تربوية

001000مهندس تكييف/ ميكانيكا

000505م.منسق إدارياخلامسة

0-40004مسجل بيانات

000404سكرتير

0-30003م.مهندس كهرباء

2-2000220أمني مخزن

0-60006م.مهندس مدني

000303مشغل حاسب آلي

000101فني صيانة حاسب آلي

1-60016م.مهندس حاسب كميات

0-10001م.مهندس تكييف

0-3600036محضر علوم

0-20002متابعة الدوامالثامنة

001010فني ديكور

0-10001مندوب جوازات

0-20002مالحظ نقليات

-35-15350015منفذ خدمة

219104225املجموع

وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية

اإعــالن عن

تعلن وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية - قطاع امل�ساجد

وذلك ل�ستالم النم�ذج اخلا�ص بالبيانات املطل�بة من مقر اإدارة الإ�سناد

مبنى قطاع امل�ساجد - منطقة الرقعي - �سارع حممد بن القا�سم

مع العلم بان اآخر م�عد لتقدمي البيانات ه� ي�م اخلمي�ص

 امل�افق 2010/7/1م ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا

علمًا باأن ال�زارة لن تنظر يف اأي طلب

 مامل ي�ست�فـي جميع البن�د املذك�رة

وعليـــــــه فاإن ال�زارة تدع� ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة يف الأعمال 

اأعاله امل�سجلة لدى جلنة املناق�سات املركزية لأعمال النظافة الراغبني 

يف املناق�سات التقدم اإىل :

تاأهيل �شركات نظافة

عن رغبتها يف طرح مناق�سات عامة لأعمال تنظيف امل�ساجد واملباين

التابعة لل�زارة واأي م�اقع اأخرى يف دولة الك�يت

قطـــاع امل�ســـاجـــد - اإدارة الإ�سنــــاد - ق�سم الإ�ســــنــــاد املايل - غرفة )11(

تليف�ن : 22262700 - داخلي 5402-5317 - 5326

خالل اأوقات الدوام الر�سمي : 8:00 - 12:00 �سباحًا - 5:30 - 7:30 م�ساًء

تتقدم م�ؤ�س�سة

ريمتك�س للأثاث والمفرو�سات
وجميع العاملني فيها من 

ال�سيد/ كاظم عبا�س ج�هر �سهاب

بخال�س العزاء ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

اأخيـه/ عبدالعزيز �سهاب

�سائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سل�ان


