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بلعيش أكد في احتفال السفارة المغربية بالذكرى الـ 11 لجلوس الملك على العرش اعتزاز بالده بالعالقة القوية مع الكويت

صفر: نقل نفايات نووية أميركية من العراق لردمها في الكويت كالم غير صحيح

اطلعت في زيارتي االخيرة لسنغافورة على 
تكنولوجي����ا القنوات العميقة واملطبقة في 
بعض دول العالم وكلفت املعنيني في وزارة 
االشغال بأن يدرجوا في امليزانية املالية لسنة 
2012/2011 دراسة كاملة لتلك القنوات التي 
من شأنها صرف اي مياه في حالة العطل في 
اي محطة من احملطات الى احملطة الرئيسية 

وجتنب صرفها في البحر.
من جهته رحب سفير اململكة املغربية في 
الكويت محمد بلعيش في مستهل كلمته التي 
القاها بهذه املناس����بة بالضيوف املشاركني 
في االحتفال، مش����يرا ال����ى ان ما يتمتع به 
املغرب من موقع جغرافي جعله يلعب دورا 
تاريخيا على مر العصور وميثل نقطة وصل 
بني احلضارات. واشار بلعيش الى العالقة 
الطيبة التي تربط املغرب بالكثير من دول 
العالم والى االجنازات التي شهدتها اململكة 
منذ تولي امللك محمد السادس العرش، مؤكدا 
فخر بالده بانتمائها العربي االسالمي وعلى 
اعتزازه بالعالقة القوية التي تربط بني بالده 
الطيبة وتطابق  العالقات  والكويت بفضل 
وجهات النظر ب����ني قائدي البلدين صاحب 
السمو االمير الش����يخ صباح االحمد وملك 

اململكة املغربية امللك محمد السادس.
حضر حفل االستقبال الذي اقيم في فندق 
شيراتون عدد من السفراء والشيوخ وافراد 

اجلالية املغربية املقيمني في الكويت.

امللوث����ات ومعاجلتها وقد وقعنا عقودًا مع 
جهات كثيرة من بعد حرب التحرير ونظفنا 
الب����الد ودفعنا املبال����غ الكبيرة لكي تكون 
بيئتنا واجواؤنا واراضينا وبحرنا خالية 

من اي انواع من التلوث.
وعما اذا كانت البلدية خصصت مواقع 
النشاء عدد من املستشفيات اجلديدة التي 
كان اعلن عنها نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد في تصريح صحافي له، قال د.صفر كل 
محافظات الكويت مت وضع مخطط هيكلي 
لها لتوس����عة املستش����فيات احلالية وبناء 
مستش����فيات جديدة ونحن كبلدية حددنا 
لها املواقع وسلمنا جزءًا منها واجلزء اآلخر 
في طور التسليم لوزارة الصحة سواء في 

شمال او جنوب او غرب البالد.
وب����ني ان من بني ذلك مستش����فى جديدًا 
للمتقاعدين وكبار السن مت حتديد موقعه 
وهو عبارة عن مدينة طبية ستقوم ببنائها 
واالشراف عليها املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية والى جانب ذلك هناك مستشفى 
الشرطة وانشاء مستشفى ومدينة طبية في 
مدينة صباح األحمد جنوب البالد وكذلك في 

املنطقة االسكانية في املطالع.
وعلى صعيد تطوير ش����بكات الصرف 
الصحي تالفيا حلدوث اي كارثة قال د.صفر 

امنا هي عملية تكاملية مع كل دول املنطقة 
الحيائها وربطها اقتصاديا، مؤكدا ان املنطقة 
كلم����ا كانت اقوى اقتصاديا وذات تش����ابك 
وتبادل للمصالح كان االستقرار السياسي 

فيها والتفاهم اسرع.
وبخصوص وجود مخاوف من قبل البعض 
بشأن نقل نفايات نووية اميركية من العراق 
الى الكويت، ذكر صفر ان هذا الش����يء غير 
صحيح وعلى العكس الدولة مهتمة مبوضوع 

السكان تصل الى 5 ماليني نسمة مع حلول 
عام 2025.

وعن مشروع جزيرة بوبيان وآخر ما مت 
فيه بني د.صفر ان املشروع فكرة واختيار 
سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد وان 
ميناء مبارك الكبير في اجلزيرة سيستقبل 
حاويات لدول شمال الكويت ومن ذلك العراق 
وتركيا وعبرهما الى اوروبا، مش����يرا الى 
ان ذلك ليس اس����تحواذا على حركة املالحة 

اململكة املغربية واختصاصنا  املشاريع في 
كوزارة داخل الكويت لكن ليس لدينا مانع 
من ان نتبادل الزيارات واخلبرات واملعلومات 
وحتقيق املصلحة املشتركة«، الفتا الى امكانية 
حتقيق ذلك مس���تقبال إذا توافرت الظروف 

املناسبة.
وفيما يتعلق بآخر املستجدات على صعيد 
مناقصات شركات النظافة، قال: املناقصات 
مطروحة ووجدنا مبالغة في االس���عار بعد 
مراجعته���ا ونح���ن بص���دد مخاطبة جلنة 
املناقص���ات املركزية في غضون االس���بوع 
اجلاري بعد ان مت االنتهاء من التقرير إلبداء 
الرأي في حتليلينا الفني واملالي للعقود أو 
العطاءات التي تلقيناها، واتخاذ االجراءات 

بعد تلقي الرد منها.
وحول مدى استعداد وزارة االشغال العامة 
ملواكبة خطة التنمي����ة، أوضح د.صفر: ان 
سنة الهدف للمخطط الهيكلي 2025 وللخطة 
التنموية 2013 ومن اآلن نعمل وأدرجنا كل 
املشاريع املوجودة في املخطط الهيكلي في 
اخلطة التنموية بحيث ننجز االعمال في هذه 
املرحل����ة، مضيفا: وقعنا الكثير من العقود 
قبل موعدها اس����تعدادا لتلك الفترة املقبلة 
وأمامن����ا الكثير من العق����ود التي في طور 
جتهيزها حيث الدورة املستندية استعدادا 
لطرحها وتوقيعها وذلك للوفاء مبتطلبات 
املرحلة املقبلة التي ستشهد زيادة في عدد 

بشرى الزين
أعرب وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر عن سعادته باملشاركة 
في االحتفال بالذكرى ال���� 11 لتربع العاهل 
املغربي امللك محمد الس���ادس على العرش، 
مؤكدا على متيز العالقات الكويتية � املغربية 

واصفا اياها بأنها في أوج مراحلها.
واستذكر د.صفر في تصريح للصحافيني 
مواقف اململكة املغربية ووقوفها مع الكويت، 
مشيرا الى تطابق الرؤى ووجهات النظر في 
كثير من القضايا بني القيادتني السياسيتني، 
اضافة الى الروابط االخوية بني الش���عبني 

الشقيقني.
كما لفت د.صفر الى تزايد االستثمارات 
الكويتية في املغرب، خاصة ان البلد الشقيق 
فتح االبواب ام���ام رجال االعمال الكويتيني 
للمشاركة في عدة مش���اريع تنموية، الفتا 
الى ان القطاع اخلاص الكويتي معروف بأنه 
طموح وجريء ويعمل في كل البلدان التي 
يتوافر فيها االستقرار السياسي والتسهيالت 
اخلدماتية والتمويلية، مما يش���جع التجار 
الكويتيني على العم���ل في اململكة املغربية 

واملساهمة في العملية التنموية فيها.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية التعاون 
بني وزارة االش���غال ومثيلته���ا في اململكة 
الكويتي  املغربية، قال د.صفر: »الصندوق 
للتنمية العربية يق���وم بتمويل الكثير من 

د.فاضل صفر والسفير املغربي محمد بلعيش يقطعان كعكة االحتفال

)أنور الكندري( السفير املغربي وحرمه متوسطني أفراد اجلالية املغربية

الجمعية التطوعية تقيم السوق الخيري الـ 21
دارين العلي

حتت رعاية الشيخة لطيفة الفهد رئيسة جلنة شؤون املرأة ورئيسة اجلمعية 
الكويتية التطوعية النسائية خلدمة املجتمع ورئيسة االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية، تقيم اللجنة االجتماعية باجلمعية السوق اخليري الواحد والعشرين 
لهذا العام جريا على عاداتها كل عام قبل حلول شهر رمضان املبارك. وتهدف 
اقامة تلك االسواق اخليرية الى تشجيع التنمية االقتصادية للمرأة الكويتية 
وحثها على خوض سوق العمل باالنتاج واالبداع من جهة وتوفير احتياجات 

املرأة الكويتية من خالل املنتجات املعروضة في الس����وق للشهر الفضيل من 
جهة أخرى. ويتميز سوق هذا العام � وللمرة االولى � بدعم جلنة شؤون املرأة 
لتكرمي افضل االركان العارضة واالبداعات املتميزة وفتح االبواب امام املتميزات 
في االس����واق اخلليجية واخلارجية، وكذلك تكرمي اجلمعية لرعاة االس����واق 
اخليرية السابقة والتي لم تكرم من قبل وذلك في احتفالية تقيمها اجلمعية في 
الثامن من شهر رمضان املبارك بعد صالة التراويح في مقر اجلمعية بالدسمة 

وبحضور وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واملدعوين.

أسـعار مناقصـة شـركات النظافـة مبالـغ فيهـا وسـنرفع تقريـرًا إلـى اللجنـة المركزيـة األسـبوع الجاري
وحددنا مواقع المستشـفيات الجديدة وسـلمنا جـزءًا منها الـى وزارة الصحة ومؤسسـة التأمينـات االجتماعية

الساير: إعفاء وضم أعضاء لفريق
القيم التربوية اإليجابية

اللوغاني: مراعاة العدالة عند توزيع المعلمين
الجدد وذوي الخبرة بين المراحل التعليمية

وكيلة التربية: »المرصد الوطني« لتطوير التعليم عربيًا

مريم بندق
أصدر وزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي باإلنابة د.هالل الس����اير قرارا وزاريا بشأن 
إنهاء مشاركة وضم أعضاء في فرق مشروع تعزيز 
وتأصي����ل القيم التربوية اإليجابية املس����تمدة من 
الشريعة اإلسالمية في إطار تنفيذ اخلطة اإلمنائية 
لوزارة التربية متوسطة املدى للسنوات 2011/2010 
� 2014/2013 بناء على القرار الوزاري رقم 2010/303 
بتاريخ 2010/6/6 بشأن تشكيل الفرق وكتاب الوكيل 
املساعد لألنشطة التربوية رقم 2198 بتاريخ 2010/7/7 
بشأن اعتذار أعضاء من فرق العمل اخلاصة مبشروع 
تعزيز القيم، وتضمن القرار: أوال: إنهاء مش����اركة 
كل م����ن: بدرية اخلالدي � مدي����ر عام منطقة مبارك 

الكبير التعليمية من الفريق اإلش����رافي الرئيس����ي 
ومرمي احلسينان � مراقب التعليم املتوسط مبنطقة 

الفروانية التعليمية من فريق التطوير.
ثانيا: ضم كل من التالية أس����ماؤهم للعمل في 
فريق التطوير: د.سعاد الشبو � أستاذ � كلية التربية 
األساسية � الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، د.أحمد 
عطي����ة � باحث تربوي � مركز البح����وث التربوية 
لدول اخلليج العربية، ود.س����عيد اسماعيل عمر � 
باحث تربوي � مركز البحوث التربوية لدول اخلليج 

العربية.
ثالثا: على جميع اجلهات املعنية العلم والعمل 
مبوجبه اعتبارا من تاريخه ويستمر العمل به حتى 

نهاية مارس 2011.

مريم بندق
أكدت وكيلة التعليم العالي منى اللوغاني على 
أهمية مراعاة العدالة في توزيع املعلمني اجلدد وذوي 
اخلبرة بني املراحل التعليمية لضمان حتقيق جودة 
التعليم داعية مديري الش����ؤون التعليمية ملتابعة 
حركت����ي النقل الداخلي وتوزيع التقنيات اجلديدة 
لسد احتياجات كل مرحلة بناء على هذا األساس.

وأش����ارت اللوغاني في تصريحات للصحافيني 
عقب اجتماعها أمس الى انه يتم اآلن رصد شواغر 
الوظائف اإلشرافية في املناطق وإرسالها الى إدارة 

مكتب التنسيق إلعالنها األحد املقبل 8 اجلاري في 
ضوء وجود م����دارس جديدة في منطقتي اجلهراء 
والفروانية وهدم وإعادة بناء مدرس����تي أسامة بن 
زيد وعلي بن أبي طالب في منطقة حولي الى جانب 
وجود مدارس مغلقة حلاجتها الى صيانات جذرية 

وبسبب ترقيات التواجيه وضوابط التقاعد.
هذا، ويعقد اجتماع اليوم بني مديري التنسيق 
ومراقبي املراحل ملراجعة إحصاءات املشغول الفعلي 
بعد إعالن حركة النقل اخلارجي متهيدا إلعالن قرارات 

الندب للوظائف اإلشرافية.

مريم بندق
كلفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي جلنة 
املرصد الوطني في اطار تنفيذ خطة تطوير التعليم 
بالوط����ن العربي بناء على توصية االجتماع الرابع 
للفريق التنسيقي لتنفيذ خطة تطوير التعليم في 
الوطن العربي بتاريخ 2010/6/30 وجاء في القرار:

أوال: تش����كيل جلنة املرصد الوطني من التالية 
اسماؤهم: برئاسة سالم فيلكاوي مدير إدارة التخطيط 
وعضوية كل من د.باس����مة الشايجي إدارة التقومي 
وضبط اجلودة، د.فتحية عبدالرؤوف إدارة التقومي 
وضبط اجلودة، وضحى الظفيري، محلل إحصائي 
� إدارة التخطي����ط، عبير الفيلي � محلل احصائي � 
إدارة التخطي����ط، وآالء الش����اهني محلل إحصائي � 

إدارة التخطيط.
ثانيا: اختصاصات اللجنة:

� إعداد دراس����ات اجل����دوى للبرام����ج املطلوب 
تنفيذها.

� توفير البيانات واملعلومات التي حتتاج إليها 
الفرق الفرعية العاملة في املشروع.

� إعداد الدراس����ات والبحوث املساندة وحتديد 
ادوات املتابعة والتقومي.

� حصر التجارب والبرامج الناجحة محليا، وإجراء 
املسوحات الالزمة التي تستهدف في مجملها السعي 

الى تنفيذ اخلطة.
� املساهمة في وضع الدراسات واالدلة واملصفوفات 

التعليمية.
� حتليل التقارير الواردة م����ن اللجان الفرعية 

حول تنفيذ اخلطة.
� وضع تقرير تقوميي بعد مرور فترة للتأكد من 

جدية التنفيذ وحتديد املشكالت والصعوبات.
� تنفي����ذ ما يطلبه الفريق التنس����يقي من مهام 

ترتبط بتنفيذ املشروع.
ثالثا: جتتمع اللجنة في غير اوقات العمل الرسمية 
ويصرف لرئيسها واعضائها مكافأة مالية وفقا لقرار 

مجلس اخلدمة املدنية رقم 1983/1.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

خامس����ا: على جميع جهات االختصاص العلم 
والعلم مبوجبه.

يسرى العمرمتاضر السديراوي

3 مناقصات لسكن المعلمات
ومركز تدريب المعلمين في األحمدي

مريم بندق
رفعت وزارة التربية 3 مناقص���ات لوزارة املالية تتعلق االولى 
مبشروع اس���تكمال تصميم وترخيص وهدم واعادة انشاء واجناز 
وصيانة مركز تدريب املعلمني في منطقة االحمدي، واملناقصة الثانية 
تتعلق مبشروع استكمال تصميم وترخيص وانشاء وصيانة عدد 

)2( سكن معلمات مبنطقتي العاصمة واالحمدي.
وطلب���ت »التربية« من وكيل وزارة املالية مراجعة املس���تندات 
املرفوعة وموافاتها بالس���رعة املمكنة ليتس���نى استكمال اجراءات 

شروط العقد وصياغته.

رفعتها وزارة التربية إلى »المالية«

»التربية«: مقابالت سد شواغر الوظائف القيادية في سبتمبر
مريم بندق

علمت »األنباء« ان مقابالت سد 
الشواغر في بعض الوظائف القيادية 
واإلشرافية لوزارة التربية واملناطق 
التعليمية ستتم في سبتمبر على ان 
يستتبعها مباشرة إصدار القرارات 

املنفذة دون تأخير.
هذا وش����كلت وكيل����ة وزارة 
التربية متاضر السديراوي جلنتني 
لسد الشواغر في بعض الوظائف 
باملناط����ق التعليمية وديوان عام 

الوزارة.
كلفت اللجن����ة األولى مبقابلة 
املتقدمني لش����غل وظيفة مراقب 
املوارد البشرية � باملناطق التعليمية 
� قطاع التعلي����م العام بناء على 
إعالن الوزارة رقم 38026 بتاريخ 
اللوغاني  2010/5/4 برئاسة منى 
� الوكيل املس����اعد للتعليم العام 
ملقابلة املرش����حني لشغل وظيفة 

� إجراء املقابالت الش����خصية 
العاملني في  الفني����ني  للمتقدمني 
الشركات املتعاقدة مع وزارة التربية 

في مجال احلاسب اآللي.
� إجراء املقابالت الش����خصية 
للمهندس����ني والفني����ني املتقدمني 

للعمل في مركز املعلومات.
� تسجيل واعتماد النتائج وفق 

النماذج املعتمدة.
� رفع التقرير بنتائج املقابالت 

الى الوكيل لالعتماد.
يبدأ عمل اللجن����ة من تاريخ 
مزاولتها للمهام املوكولة إليها. على 
ان تزاول اللجن����ة أعمالها خارج 

أوقات العمل الرسمية.
وتصرف مكافأة مالية لرئيس 
اللجنة وأعضائها حس����ب النظم 
املتبعة في هذا الشأن. وعلى جميع 
جهات االختصاص العلم، والعمل 

مبوجب القرار.

الفنية في  املرش����حني للوظائف 
)مركز املعلومات(، برئاسة هناء 
الش����راح وعضوية هدى عبداهلل 
العتيبي،  املطيري، دالل سليمان 
نوير دويح العجمي، هدى عوض 
املطيري، غ����ازي عجاج العتيبي، 
سميرة حسني العنزي، بشاير محمد 
صادق ومصطفى محمد األربش.

مهام اللجنة:
� استقبال طلبات التوظيف من 

إدارة املوارد البشرية.
� فرز وتصنيف الطلبات فنيا 

وفقا لوظائف املتقدمني إليها.
� بح����ث اس����تيفاء الطلب����ات 
للشروط واستيفائها للمستندات 

الالزمة.
� حتدي����د مواعي����د املقابالت، 

وإخطار املتقدمني إليها.
� إج����راء اختب����ار حتري����ري 

للمتقدمني كل حسب تخصصه.

راشد العجيل � مدير ادارة املوارد 
البشرية.

وتتولى اللجنة مقابلة املتقدمني 
املستوفني لشروط شغل الوظيفة 

املذكورة.
الثاني����ة ملقابل����ة  واللجن����ة 

البشرية باملناطق  املوارد  مراقب 
التعليمية وعضوية كل من: يسرى 
العمر � مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية، بدرية اخلالدي � مدير 
عام منطقة مبارك الكبير التعليمية، 
أنيسة الوهابي � مدير اإلدارة املالية، 

السديراوي شكلت لجنتين لمقابلة المرشحين لوظيفة مراقبي الموارد و»الفنية« في مركز المعلومات


