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العجيل يلجأ إلى احتياطي التعاقدات الخارجية والمحلية لتغطية االعتذارات

»التربية« تدعو خريجي »التربية« و»األساسية« والمعلمين
الوافدين لمراجعة المناطق والوزارة 8 الجاري للتوظيف

حرك�ة الكتب: مطلوب 104 عناوين واالنتهاء من 57 عنوانًا واعتم�اد 42 للطبع وتحت الطبع 5 عناوين فقط

العام الدراس���ي اجلديد الذي 
العام  التعليم  ترأسته وكيلة 
منى اللوغاني وتضم مديري 
التعليمية  املناط���ق  عم���وم 

ومدي���ري اإلدارات املركزي���ة 
االنتهاء من استخراج وارسال 
س���مات الدخول الى املعلمني 
الوزارة اجراءات  الذين امتت 

التعاق���د معهم م���ع ترتيبات 
وصولهم جوا الى الكويت. من 
ادارة  جانبه استعرض مدير 
الغيث  العامة وليد  اخلدمات 

تاريخ مباشرة العمل
اوضحت مص��ادر في القطاع االداري 
ان تاريخ مباش��رة العمل للمعلمني اجلدد 
يحس��ب من تاريخ بدء الدورة التدريبية 
مستدركة بالقول ان بعض املعلمني واملعلمات 
ال يبدأ دوامه باملدرس��ة املوزع عليها فور 

انتهاء الدورة ولذلك سيكون هناك ضابط 
اتصال لتدوي��ن تلك املالحظات وذلك من 
خالل التنس��يق ب��ني املنطق��ة والوزارة 
وحتديدا قط��اعي التعليم العام والشؤون 

اإلدارية.

مريم بندق
الت���رب�ي��ة  دع���ت وزارة 
الكويتي���ني خريج���ي كليتي 
التربية جامعة الكويت والتربية 
العامة  األساس���ية بالهيئ���ة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
إلى مراجعة املناطق التعليمية 
التوظيف  إلنه���اء إج���راءات 
مباشرة اعتبارا من األحد املقبل 

املوافق 8 اجلاري.
وقال���ت مص���ادر تربوية 
مسؤولة ل� »األنباء« ان الوزارة 
وحتديدا قطاع الشؤون اإلدارية 
سيبدأ باستقبال املعلمني غير 
الكويتيني اعتبارا من التاريخ 
ذاته إلنهاء اإلجراءات املطلوبة، 
مشيرة إلى ان توزيع املعلمني 
الكويتيني اجلدد على املناطق 
التعليمية سيتم بحسب ضوابط 
مختلفة، ام���ا توزيع املعلمني 
غير الكويتيني فسيتم بحسب 
االحتياجات الفعلية للمناطق 

التعليمية من التخصصات.
هذا ودعا مدير إدارة املوارد 
البشرية راشد العجيل رؤساء 
جلان التعاقدات اخلارجية من 
مصر وسورية واألردن وتونس 
إل���ى تقدمي بيان���ات املعلمني 
»االحتياط« الذين جنحوا في 
املقابالت ولم يتم التعاقد معهم 
حتى تستطيع الوزارة التنسيق 
بش���أن إمكانية التعاقد معهم 
مجددا كبديل عن األعداد التي 
قدمت اعتذارا عن عدم إمكانية 

احلضور للعمل.
وأوضحت املصادر ان األعداد 
التي اعتذرت ليس���ت كبيرة 
بالش���كل املؤثر ولكن بالرغم 
من ذلك فالبد من اتخاذ إجراءات 
بالتعاقد اخلارجي أو احمللي 
لتوفير األعداد البديلة، مشيرة 
إلى اعتذار 25 معلما ومعلمة 
من مصر و29 من سورية و7 

من األردن و4 من تونس.
وأكد العجي���ل في اجتماع 
جلنة االس���تعداد الس���تقبال 

املناطة باالدارة  االستعدادات 
موضحا ان عم���ال وعامالت 
النظافة سيتم توزيعهم على 
املدارس في 29 اجلاري منوها 
بالتجهيزات املتكاملة للباصات 
التي حتتاجها املناطق التعليمية 
الست ومؤكدا ان عقود التغذية 
الطفال الرياض ستطبق بحسب 
اخلطط وجار تنفيذ عقود تغذية 

تالميذ املرحلة االبتدائية.
وس���بق اجتم���اع جلن���ة 
االستعدادات اجتماع مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية 
حيث مت اس���تعراض مشروع 
لتك���رمي امل���دارس املتمي���زة 
مق���دم من مدير ع���ام منطقة 
الفروانية التعليمية يس���رى 
العمر ومشروع جودة التعليم 
على ان يتم اختيار مدرستني 
من كل منطقة تعليمية يطبق 
بها املشروع كنواة جتريبية 
وسيقوم مديرو عموم املناطق 
بدراسة دليل اجرائي ملؤشرات 
الش���املة مع اضافة  اجلودة 
بعض املقترحات في هذا الشأن 
واستمارات حتديد االحتياجات 
التدريبي���ة التي تأتي نتيجة 
تعاون املجلس االعلى للتخطيط 
العرب���ي للتخطيط.  واملعهد 
هذا وناق���ش االجتماع بعض 
االستعدادات االخرى كالكتب 
الدراسية وذلك بحسب اجلدول 

املنشور.

يسرى العمر وليد الغيثراشد العجيلمرمي الوتيد

حركة الكتب المطلوب طباعتها للعام الدراسي 2011/2010

المرحلة
الكتب

 المقررة

الكتب  المطلوب 

طباعتها

الكتب التي أنجزت 

)لدى المخازن(

الكتب التي 

اعتمدت للطبع

الكتب التي 

تحت الطبع

86191072االبتدائية

98312281املتوسط

-66492425الثانوية

265122اختيار حر

27610457425املجموع

مالحظة: مت إلغاء كتابي تاريخ األدب العربي للصفني احلادي عشر والثاني عشر بناء على طلب من التوجيه الفني للغة العربية.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

�ساليهات مهنا باخلريان

احجــز �ساليهك على البحــر الآن مع البوفيه 

وال�سحــور الفطــار  لوجبــات  املجــاين 

اقامة �ســاة املغــرب والع�ســاء والرتاويح

برنامــج ترفيــه كامــل خا�ــس لاأطفــال

ويتكــون ال�ساليــه مــن 3 غــرف و3 حمام

و�سالة كبرية يوجد وحدات مميزة جداً

مــبـــارك علـيــكــم الــ�ســهـــر

للحجز وال�ستف�سار: �سركة حب الكويت العقارية

97121226 - 97121224

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

397.5 ألف دينار لتكريم »المعلمين« 
نصفها مكافآت للجان اإلدارية

توزيع المعلمين الجدد في تخصص الفلسفة على مدارس 
الجهراء و»مبارك« و»البدنية« على الجهراء واألحمدي

مريم بندق
كشفت مصادر تربوية في القط�اع املالي ل� »األنباء« 
ان امليزاني����ة التي اعتمدتها وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي����م  العالي د.موضي احلمود لتكرمي املعلمني 

تبلغ 397.5 ألف دينار.
وقالت املصادر ان القطاع رصد املبلغ املطلوب 
ضمن ميزانية الوزارة لكن يستلزم للصرف موافقة 

وزير املالية.
الى ذلك، أصدر وكيل قطاع األنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج قرارا نص على: أوال: إيقاف العمل 
مبركز الروبوت إىقافا مؤقتا خالل العام الدراسي 
احلالي 2010/2009 وذلك اعتبارا من األحد املوافق 

.2010/8/1
ثانيا: معاودة استئناف العمل مبركز الروبوت 
للعام الدراسي املقبل 2011/2010 اعتبارا من األحد 

املوافق 2010/10/2.
ثالثا: يعمل بهذا الق���رار اعتبارا من تاريخ 
صدوره، وعلى جمي���ع اجلهات العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار. استند الدعيج الى القرار رقم 
39236 الصادر بتاريخ 2010/5/17 بشأن إيقاف 
العمل باألندية املدرسية املسائية )بنني + بنات( 
إيقافا مؤقتا خالل فترة امتحانات نهاية العام 
الدراسي احلالي 2010/2009، وذلك اعتبارا من 
نهاية دوام االثنني املوافق 2010/5/31، واستمرار 
العمل بنادي ذوي االحتياجات اخلاصة املسائي 

)بنني + بن���ات( + مركز الروبوت خالل فترة 
التوقف املؤقت، وكتاب مدير مركز الروبوت رقم 
2010/106 املؤرخ في 2010/7/25 بشأن الرغبة 
في اعتم���اد إيقاف العمل ف���ي مركز الروبوت 

إيقافا مؤقتا.
ونظرا لقي���ام ليلى البعيجان املوجهة العامة 
للزهرات واملرش���دات بالوكالة مبهمة رس���مية 
اعتب���ارا من ام���س حتى اخلمي���س 10 اجلاري، 
قرر الدعيج تكلي���ف جناة حديد املوجهة األولى 
للزهرات واملرشدات مبنطقة األحمدي التعليمية 
القيام بأعمال املوجهة العامة للزهرات واملرشدات، 
باالضاف���ة الى عملها األصل���ي. وخاطب الدعيج 
مدير عام منطقة األحمدي التعليمية طلق الهيم 
حول مراكز اإليواء اجلديدة املس���اندة واستبدال 
مقر إيواء املعهد الديني ليصبح مدرسة ام حكيم 
املتوسطة � بنات، وجاء في خطابه: باإلشارة الى 
كتاب اإلدارة العامة للدفاع املدني رقم 110 بتاريخ 
2010/4/11، بشأن استبدال مقر إيواء املعهد الديني 
مبحافظة األحم���دي التعليمية، الذي كان مدرجا 
)سابقا( ضمن مراكز اإليواء، وبذلك يصبح املقر 
اجلديد احلالي هو »مدرسة أم حكيم املتوسطة � 
بنات« مبنطقة األحمدي التعليمية.برجاء العلم 
واإلحاطة واإليع���از الى جهة االختصاص لديكم 
وإفادتنا عن مدى إمكانية اس���تعدادات املدرسة 

لتكون املقر البديل وموافاتنا بالرد العاجل.

مريم بندق
أعلن���ت مصادر تربوية مس���ؤولة ل� »األنباء« 
ان ضوابط القرار الوزاري اجلديد بش���أن توزيع 
املعلمني واملعلمات اجلدد على املناطق التعليمية 
ينص على: توزيع خريجات رياض األطفال بحسب 
منطقة الس���كن، اما توزيع املعلمني في تخصص 
الفلس���فة فسيتم جلميع سكان املناطق التعليمية 
الست )اجلهراء واألحمدي وحولي ومبارك الكبير 
والعاصمة والفروانية( على مدارس منطقتي اجلهراء 

ومبارك الكبير فقط.
وتوزيع املعلمني في تخصص التربية البدنية 
جلميع س���كان املناطق التعليمية الست )اجلهراء 
الكبي���ر والعاصمة  واألحمدي وحول���ي ومبارك 
والفروانية(، فسيتم على مدارس منطقتي اجلهراء 

واألحمدي فقط.
اما توزيع املعلمني أصحاب جميع التخصصات 

األخري املتبقية فسيتم بحسب السكن.
إلى ذلك ش���ّكل وكيل وزارة التربية املس���اعد 
للتخطيط واملعلومات د.خالد الرشيد جلنة لدراسة 
عروض مناقصة م ع/2010/2009/26 اخلاصة مبشروع 
 »Laptop« استئجار وصيانة أجهزة الكمبيوتر املمول
لطلب���ة ومعلمي املرحلة الثانوي���ة واعداد تقرير 
الترسية بحسب توصيات اللجنة الوزارية للتعليم 

االلكتروني برئاسة الوزيرة، وجاء في القرار:

أوال: تشكيل جلنة لدراس���ة عروض مناقصة 
توفير Laptop لطلبة ومعلمي املرحلة الثانوية م 
ع/2010/2009/26 برئاسة م.هدى املطيري وعضوية 
نوير العجم���ي وم.خلود العجمي وم.هدى عوض 
وم.نادية العنزي وم.عايش���ة املطيري وم.سلمى 
الشمري وم.أحمد جريدان وغازي العتيبي وم.أحمد 
العلي وصقر العتيبي وحياة باقر وحسني البطاح 
وعب���داهلل العجمي وعبداله���ادي العجمي وحامد 

النومس.
ثانيا: مهام اللجنة: دراسة العروض املقدمة من 
الشركات، ودراسة العينات املقدمة، وزيارة ميدانية 
للورش الرئيسية التابعة للشركة املتقدمة للعطاء 
وإعداد تقرير بالزيارة، وإرسال االستفسارات ان 
وجدت للشركات، وإعداد تقرير التوصية بالترسية، 
ومتابعة إجراءات املناقصة مع اجلهات اخلارجية 

)جلنة املناقصات وديوان احملاسبة(.
ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعات بدعوة من رئيسها 
عل���ى ان تقدم تقريرها النهائي بع���د االنتهاء من 

املهام املناطة بها.
رابعا: تصرف مكافأة مالية للفئة األولى احملددة 

بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1983.
خامس���ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، 
وعلى جمي���ع جهات االختص���اص العلم والعمل 

مبوجبه.


