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الأمانة العامة للأوقاف
�إعــــــــــــــــــــــالن

عن دع�ة تاأهيل ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات للمناق�صات 
اخلا�صة باإدارة عقارات الأمانة العامة للأوقاف

تعلن �لأمانة �لعامة لالأوقاف عن رغبتها يف  تاأهيل �صركات للمناق�صات �خلا�صة 

باإد�رة جزء من  عقار�ت �لأمانة �لعامة لالأوقاف  فعلى �ل�صركات و�مل�ؤ�ص�صات 

�ملتخ�ص�صة فى هذ� �ملجال  و�لتي ترغب يف �ل�صرت�ك يف  �لتاأهــيل �حل�ص�ل 

على كر��صة �لتاأهيل للمناق�صات  من �لأمانة �لعامة لالأوقاف منطقة   �لد�صمة 

/ ق 6 �صارع �ملنقف �لدور �لثاين �لإد�رة �ملالية -  ق�صم �مل�صرتيات - وذلك �أثناء 

م��عيد �لعمل �لر�صمية  لتقدمي  �مل�صتند�ت و�ل�ثائق  �ملطل�بة  وذ�لك �عتبار� 

من  ي�م �لأحــد 2010/7/18 مقابل ر�صم مقد�ره  )20.000 د.ك  ( ل يرد وعلى 

�أن يقدم �لتاأهـيل  بالأمانة �لعامة لالأوقاف قبل �ل�صاعة �ل��حدة ظهر� من ي�م 

�لأربعاء �مل��فق 2010/8/18.

فعلى من يرغب يف �حل�ص�ل على كر��صة �لتاأهيل يرجى ��صطحاب �مل�صتند�ت �لآتية:

- �ص�رة من �صهادة �ل�صجل �لتجاري.

- �ص�رة من �صهادة �لقيد بغرفة جتارة و�صناعة �لك�يت.

- �ص�رة من �إي�صال �لت�صجيل لدى جلنة �ملناق�صات �لتجارية.

- �ص�رة من �صهادة دعم �لعمالة.

و�هلل ويل �لت�فيق،،،

�لأمانة �لعامة لالأوقاف

تنعى مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز 40 �سنة

�سقيـق : د.جا�سـم ، د. وليـد ، خالـد

و�سيوارى جثمانه الرثى ال�ساعة 8.30 من �سباح اليوم 

الأحد املوافق 2010/7/25 يف مقربة ال�سليبيخات

تقبل التعازي

للرجال : الرو�سة - قطعة 3 - �سارع 33 - منزل 9

تليفون : 99737764

للن�ساء : الرابية - قطعة 2 - �سارع 26 - منزل 15

تليفون : 24721676

عائلة ب�ساره

ه�سام حممد اأحمد ب�ساره

تشمل المهام مناهج كتب »االبتدائي والمتوسط والثانوي« للعام الدراسي 2010/2009 كماً وكيفاً

الحمود: تحليل محتوى »االجتماعيات« للمراحل التعليمية الثالث
مريم بندق

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تش����كيل جلن����ة لتحلي����ل كتب 
االجتماعيات )التاريخ واجلغرافيا( 
للمراح����ل التعليمية )االبتدائي � 
املتوسط � الثانوي( للعام الدراسي 
2010/2009 ويأت����ي قرار احلمود 
الصادر في هذا الشأن انطالقا من 
سياسة الوزارة الرامية الى مواكبة 
الدراس����ية للمستجدات  املناهج 
الوطنية واالقليمي����ة والعاملية، 
الندوة حول  وبناء على نتائ����ج 
الدراسة املقارنة للكتاب املدرسي 
في إطار احلوار العربي األوروبي 
التي عقدت في مدينة ليون بفرنسا 
2005 واالجتماع����ات التي عقدت 
في مدين����ة الرباط باملغرب 2006 
ومدينة ستراسبورغ بفرنسا 2010، 
وخطاب األمني العام للجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونسكو(، وموافقة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي، وبناء على 
ما تقتضيه مصلحة العمل: جاء في 
القرار: أوال تشكيل جلنة حتليل 
محتوى كتب االجتماعيات )التاريخ 
التعليمية  واجلغرافيا( للمراحل 
الثانوي(   � � املتوسط  )االبتدائي 
للعام الدراسي 2009-2010 برئاسة 

الثانوية للعام الدراسي 2010/2009 
كما وكيفا.

4 - تصميم جداول )للتحليل 
الكمي( على النحو التالي:

أ � عناوي����ن الكتب ومؤلفوها 
ومجم����وع )الصفحات � الفصول 
أو االبواب � اخلرائط والرس����وم 
التوضيحية � الصور � الرس����وم 
البيانية واجل����داول( كتب املواد 
االجتماعي����ة للمراحل التعليمية 

الثالث.
ب � املجموعة والنسبة املئوية 
ل� )األبواب أو الفصول( اخلاصة 
بالتاري����خ االوروبي ف����ي جميع 
كتب امل����واد االجتماعية للمراحل 

التعليمية الثالث.
ج � املجموعة والنسبة املئوية 
ل����� )الفقرات واجلم����ل( اخلاصة 
بالتاري����خ االوروبي ف����ي جميع 
كتب امل����واد االجتماعية للمراحل 

التعليمية الثالث.
د � املجموع والنسبة املئوية ل� 
)املصطلحات واملفاهيم( اخلاصة 
بالتاري����خ االوروبي جلميع كتب 
املواد االجتماعية للمراحل التعليمية 

الثالث.
ه� � املجموع والنسبة املئوية ل� 
)اخلرائط والرسوم التوضيحية( 
اخلاصة بالتاري����خ االوروبي في 

جميع كت����ب امل����واد االجتماعية 
للمراحل التعليمية الثالث.

� املجموع والنسبة املئوية  و 
)الص����ور( اخلاص����ة بالتاري����خ 
االوروبي في جمي����ع كتب املواد 
االجتماعية للمراحل األساس����ية 

التعليمية الثالث.
املئوية  � املجموع والنسبة  ز 
البيانية واجلداول  ل� )الرس����وم 
واملخطط����ات( اخلاصة بالتاريخ 
االوروبي في جمي����ع كتب املواد 
االجتماعي����ة للمراحل التعليمية 

الثالث.
� جدول لقي����اس اخلرائط  ح 
بالسنتيمتر في كل كتاب جلميع 
كتب امل����واد االجتماعية للمراحل 

التعليمية الثالث.
ثالثا: سير خطة العمل:

� يعقد اجتماع بدعوة من رئيس 
اللجنة مبعدل يومني أسبوعيا.

اللجنة نس����خة من  � ترف����ع 
الدراس����ة اخلاصة بتحليل كتب 
التاريخ واجلغرافيا لوكيل قطاع 
البحوث التربوية واملناهج ونسخة 

الى األمني العام لليونسكو.
رابع����ا: تصرف لكل عضو من 
أعضاء اللجنة مكافأة مالية حتددها 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 

العالي من بند أعمال أخرى.

ابتسام احمد احلاي � قطاع البحوث 
الفني،  املكتب  التربوية واملناهج 
الهولي  وعضوية: راوي����ة محمد 
� مدرس����ة عبدالرحم����ن الوقيان 
الكبير  االبتدائية )منطقة مبارك 
التعليمية(، وليد خالد البيشي � 
قطاع البحوث التربوية واملناهج 
املكتب الفني، فاطمة أحمد األصبحي 
� مدرسة فاطمة الصرعاوي منطقة 
حولي التعليمية، عدنان الظفيري 
� مدرسة عبداللطيف سعد الشمالن 

املتوسطة.
هدى محمد دش����تي � مدرسة 
الدسمة املتوسطة )منطقة العاصمة 
 � التعليمية( وفالح زيد البرازي 

الس����لمان )مبارك  مدرسة دعيج 
الكبير التعليمية(.

ثاني����ا: مهام اللجن����ة: حتليل 
محتوى كتب االجتماعيات )التاريخ 
التعليمية  واجلغرافيا( للمراحل 
الثانوي(   � � املتوسط  )االبتدائي 
للعام الدراسي 2010/2009 كما وكيفا 

وتشتمل على البنود التالية:
1 - حتليل مناهج كتب املرحلة 
االبتدائية للعام الدراسي 2010/2009 

كما وكيفا.
2 - حتليل مناهج كتب املرحلة 
املتوسطة للعام الدراسي 2010/2009 

كما وكيفا.
3 - حتليل مناهج كتب املرحلة 

عبدالعزيز العصفورد. موضي احلمود

متاضر السديراوي

مريم بندق
علمت »األنباء« أن وكيلة 
متاض���ر  التربي���ة  وزارة 
الس���ديراوي تواص���ل اليوم 
اجتماعاتها بقطاعات التربية، 
حيث تلتقي الوكيلني املساعدين 
للتعليم العام واخلاص لالطالع 
على اج���راءات العمل لتنفيذ 
برنامج عمل احلكومة للعام 
2010-2011 ورصد املقترحات 
واملعوقات واملشكالت في تنفيذ 
البرنام���ج واخلطة االمنائية 
إقرار املعاجلات  والعمل على 
ال���ى جانب االعداد  املطلوبة 
مليزانية السنة املالية اجلديدة 
2012/2011 وكذلك االنتهاء من 

ان  املص���ادر  وكش���فت 
الس���ديراوي حددت  الوكيلة 
15 أغس���طس املقبل لالنتهاء 
من وضع امليزانيات من جانب 
جمي���ع القطاعات لرفعها الى 
القيام  املالي ليتسنى  القطاع 
بدوره املطلوب متهيدا لرفع 
ميزانية الوزارة املقترحة الى 
وزارة املالي���ة في سبتمب���ر 

املقب��ل.
الوكيل���ة  ه���ذا وكان���ت 
السديراوي قد اجتمعت نهاية 
األس���بوع املاضي بالوكيلني 
املس���اعدين لقطاع���ي املالية 
الرشيدي والتخطيط  راضي 

واملعلومات د.خالد الرشيد.
ميزانية برنامج عمل احلكومة 

للسنة املالية ذاتها.

تواصل اجتماعاتها بقطاعات الوزارة لرصد المقترحات والمعوقات

السديراوي: 15 أغسطس لرفع ميزانيتي 
»التربية« وبرنامج الحكومة إلى القطاع المالي

منى اللوغاني

دعيج الدعيج

راضي الرشيدي

هما نتائج المقابالت الفنية والدورات التدريبية للعام الدراسي 2011/2010

اللوغاني: معياران لتحديد المرحلة التعليمية
للمعلمين الجدد من التعاقدات

»الديوان« وافق على صرف مكافآت األندية
المسائية لعام 2010/2009 بحسب المزاوالت

مريم بندق
علمت »األنباء« ان ديوان اخلدمة املدنية وافق على صرف مكافآت 
العاملني في األندية املدرسية املس���ائية للعام الدراسي 2010/2009 

بحسب املزاوالت الفعلية.
وقالت مصادر مسؤولة ل� »األنباء« ان الديوان أبلغ وزارة التربية 
باملوافقة على ان يتم الصرف للع���ام 2010/2009 فقط على ان تتم 
مخاطبة الديوان مجددا في حال اس���تمرار العمل باألندية املدرسية 

املسائية. 
واش���ترط الديوان للصرف توافر االعتماد املالي الذي يس���مح 

بالصرف من ميزانية العام املالي 2011/2010.

صرف »الممتازة« للمراسلين ومجهزي األغذية 
بعد حصر المستحقين والمبالغ المتوافرة

مريم بندق
طلب وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي من ادارة املوارد البشرية 
حصر املستحقني ملكافأة االعمال املمتازة من فئتي مجهز اغذية ومراسل 
للعام الدراسي 2010/2009. وقالت مصادر تربوية مسؤولة ل� »األنباء« ان 
حتديد قيمة املكافأة التي سيتم صرفها لهم وهل ستتم مساواتهم بفئة 
االداري سيعتمد على عدد املستحقني ومقارنة ذلك باملبالغ املتوافرة اآلن 
بالباب االول. واكدت املصادر ان مكافأة االعمال املمتازة صرفت جلميع 
املوظفني فيما عدا فئتي مجهز اغذية ومراسل. واضافت املصادر ان قرار 
الصرف بناء على عرض الوكيلني االداري واملالي سيتخذه مجلس الوكالء 

في اجتماعه املقبل على ان يتم صرف املكافآت للمستحقني فورا.

مريم بندق
التربية  وضع���ت وزارة 
معياري���ن لتحدي���د املرحلة 
التعليمي���ة للمعلمني اجلدد 
عند إصدار قرارات توزيعهم 
على املدارس مع بداية العام 
الدراسي 2011/2010 وهما نتائج 
الفني���ة والدورات  املقابالت 

التدريبية.
أوضحت ذلك وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني في نشرة 
عممتها على املس���ؤولني في 
الوزارة واملناطق التعليمية، 
مش���يرة ال���ى ان الهدف هو 
احلرص على جودة قرارات 
حتديد مراكز العمل بالنسبة 
للمعلمني اجل���دد املجتازين 
الفنية بنجاح في  للمقابالت 
ضوء توصياته���ا للمرحلة 
الت���ي يصلح لها  التعليمية 

هؤالء املجتازون.
ولتحقي���ق التواف���ق بني 
مش���اريع النق���ل الداخل���ي 
وق���رارات حتديد مراكز عمل 
املعلمني اجل���دد فيما يخدم 

املسارات التربوية.
ونوهت الى ضرورة اتخاذ 

جملة من االج���راءات جتاه 
بن���اء خطة لتحدي���د مراكز 
عمل املعلمني اجلدد س���واء 
التعاق���دات اخلارجية  م���ن 
أو احمللي���ة وتوزيعهم على 
التعليمي���ة، وذل��ك  املراحل 

من خ��الل:
1 - كشوف نتائج املقابالت 
املتوافرة عند جلان املقابالت 
للتع���رف عل���ى توصي���ة 
اللجن���ة بالنس���بة للمرحلة 

التعليمية.
2 - مراع���اة نتائج دورة 

املعلمني اجلدد مع بداية العام 
الدراسي، آملة ان يتم من خالل 
هذين املعيارين حتديد املرحلة 
االصلح واألنس���ب بالنسبة 

لهؤالء املعلمني.
ودع���ت اللوغان���ي ال���ى 
التنسيق املباشر مع مديري 
الش���ؤون التعليمية في هذا 
اجلانب للتعرف على ميزانية 
الكوادر التعليمية بني مختلف 
املراحل في ضوء مش���اريع 
النق���ل الداخلي ومن ثم بناء 
خطة التوزيع بشكل متوائم 
مع تقديرات ميزانية الكوادر 

التعليمية.
وش���ددت على أهمية مثل 
هذه االج���راءات التي تهدف 
من خالل تأكيد جودة قرارات 
حتديد مراح���ل ومراكز عمل 
املعلم���ني اجلدد ال���ى خدمة 
العملية التعليمية بش���ك���ل 

مباش��ر.
ولفتت إلى ان���ه في حال 
وجود أي مقترحات أو عقبات 
في هذا االجتاه يرجى موافاتنا 
بها بشكل مباشر لنتمكن سويا 

من جتاوزها.

القاهرة ـ هناء السيد
أكد رئيس وفد جمعية الكشافة الكويتية هاشم املوسوي أن كشافي 
الكويت يحتلون مراكز متقدمة داخل الكويت وخارجها مشيرا الى املكانة 
املرموقة واملتميزة التي حتتلها احلركة الكشفية الكويتية على املستويني 
العربي والدولي. جاء ذلك في ختام املخيم الكشفي العربي ال� 29 الذي 

اختتم أنشطته حتت شعار »الكشفية للجميع«.
وأشار املوسوي إلى أن كشافي الكويت حصلوا على مواقع متميزة 
خالل انش����طة املخيم الكشفي العربي والتي شملت العديد من البرامج 
اجلديدة والش����يقة للكشافني منها الس����باحة والغوص وألعاب املياه، 

وورش العمل واملسابقات.
وأضاف ان انشطة املخيم شملت إقامة ورش للعلوم والتكنولوجيا 
واالتصاالت داخل مدينة مبارك التعليمي����ة إضافة الى زيارات ثقافية 
للمعالم السياحية واألثرية في اإلسكندرية والقاهرة وزيارة األهرامات 
والعديد من األماكن الس����ياحية واألثرية، باإلضافة إلى تنظيم عدد من 
الندوات. وأكد املوسوي أهمية هذه املخيمات الكشفية العربية في زيادة 
أواصر التعاون والتعارف بني الشباب العربي سواء على مستوى القادة 
أو الكشافة مشيدا بالعالقات الوثيقة التي تربط جمعية الكشافة الكويتية 

باالحتاد الكشفي املصري.
واعلن املوسوي عن ان الكويت ستستضيف في شهر أكتوبر املقبل 
امللتقى الكشفي اإلعالمي مبشاركة مختلف االحتادات الكشفية العربية 
كما ان جمعية الكش����افة الكويتية ستشارك في انشطة املخيم الكشفي 
العاملي والذي س����يقام في الس����ويد العام املقبل. من جانبه أكد رئيس 
االحتاد الكش����في للبرملانيني العرب وعضو مجلس األمة السابق دعيج 
الشمري أن الكويت تعد من الركائز األساسية في عمل االحتاد، مشيرا 
إلى ما تقدمه من مس����اندة مادية ومعنوية كبيرة لدعم االحتاد للحركة 

الكشفية العربية.
وأوضح الشمري ان الهدف من إنش����اء االحتاد الكشفي للبرملانيني 

العرب هو إصدار قوانني وتشريعات تخدم الشباب الكشفي العربي.
وأضاف أن االحتاد قام بإصدار كتيب بعنوان »الدليل للمشرع العربي« 
يض����م مختلف القوانني الصادرة من برملانات العالم ومترجمة إلى عدة 
لغات لتعود بالنفع والفائدة على فئة الشباب التي متثل قطاعا عريضا 

من الوطن العربي.
وأضاف الش����مري أن االحتاد له العديد من املساهمات في املخيمات 
الكش����فية العربية والدولية من خالل منح األنشطة الكشفية املتميزة 
جوائز وهدايا، مش����يرا إلى ان االحتاد قام بدعم املخيم الكشفي العربي 

ال� 29 بشراء اجلوائز والهدايا للكشافة العرب املتميزين.
وأشاد الشمري باألنشطة الكشفية التي شملها املخيم وما تضمنته 
من زيارات ثقافية وندوات علمية ويوم وطني ومعرض تراثي يتاح من 

خالله لكل وفد مشارك استعراض حضارة دولته وتاريخها.
وبني ان جمعية الكشافة الكويتية قامت من خالل هذا املعرض باعداد 

وتقدمي برنامج شامل الستخدام الروبوت اآللي.
وذكر رئيس اللجنة العربية للكشافة واألمني السابق جلمعية الكشافة 
الكويتية سلطان املفتاح انه شارك في املخيم 4قادة و30 كشافا. ويعد 
وفد الكويت هو األكبر عددا بني املش����اركني في املخيم مما يؤكد حرص 
اجلمعية على املش����اركة في املخيمات العربية والدولية مشيرا إلى ان 
جمعية الكشافة الكويتية تأسست عام 1955 وهي جمعية ذات نفع عام 
تهدف إلى تش����جيع احلركة الكشفية ودعم مسيرتها وربط مؤسساتها 
مع املنظمات الكش����فية العربية والعاملي����ة باإلضافة إلى دعم وتطوير 

القيادات الكشفية.

الكويت تستضيف المؤتمر 
الكشفي اإلعالمي في أكتوبر

»النفائس« تطلب إعادة تراخيص 
»التفوق« و»األندلس« و»المعالي«

حتى تزويدها بقسائم B.O.T واالنتهاء من البناء

مريم بندق
علمت »األنباء« 
ان شركة نفائس 
طلبت من س���مو 
رئي���س ال���وزراء 
الشيخ ناصر احملمد 
اع���ادة تراخيص 
الثالث  امل���دارس 
»التفوق واالندلس 
واملعالي« وجتديد 
االنتف���اع  ح���ق 
باملبنى احلكومي 
ف���ي الرميثية الى 
ان يت���م تزويدها 

بقس���ائم ال�»B.O.T« لهذه املدارس وتسليم املبنى 
احلكومي لل���وزارة بعد االنتهاء م���ن اعمال البناء 

وتهيئة املباني للعملية التربوية.
وقام االمني العام ملجلس ال���وزراء عبداللطيف 
الروضان برفع كتاب بذلك الى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود � حصلت »األنباء« 
على نس���خة منه � لالطالع واملوافاة بالرأي بشأن 

املوضوع للتمهيد التخاذ االجراءات املناسبة.

فهد الغيص

)ناصر عبد السيد( عدد من أعضاء الوفد الكشفي الكويتي خالل مشاركته في املخيم الكشفي العربي الـ 29 بالقاهرة 

..وتحدد اليوم موعد عقد اجتماع »وكالء التربية»
توقعت مصادر تربوية أن حتدد وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي اليوم موعد 

عقد اجتماع مجلس ال���وكالء وعما اذا كان 
سيعقد غدا االثنني ام ال.


