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جولة في اقسام السوقعبدالرحمن العتيبي مفتتحا السوق املركزي رقم 2

د. موضي احلمود

اتفق على رفع كتاب بحسب المقترح الذي قدمته مدير عام الفروانية يسرى العمر

»مديري العموم« يتحفظ على آلية األنشطة 
المدرسية في احتساب سنوات الخبرة للتكريم

الحمود تداوم 
اليوم في »التربية«

مريم بندق
استأنفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمــــود عملها امس في وزارة التعليم العالي هذا وتتواجـــد 

الوزيـــرة اليــوم في وزارة التربيــة.
ومن جهة اخرى تستقبل الوزيرة املباركني بالشهر الكرمي 
اليوم من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا مبكتب الوكيل 

املساعد لألنشطة التربوية مبنى رقم 1.

مريم بندق
أحاطت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يســـرى العمر مجلس مديري عمـــوم املناطق 
التعليمية في اجتماع أمس برئاسة وكيلة قطاع 
التعليم العام منى اللوغاني بأن قطاع األنشطة 
املدرسية أعاد الى املنطقة أسماء بعض املعلمني 
املرشحني للتكرمي في اليوم العاملي للمعلم على 
اعتبار ـ من وجهة نظر القطاع ـ انه ليس لديهم 

5 سنوات خبرة في العمل بوزارة التربية.
وأفادت العمر بأن وجهة نظر قطاع األنشطة 
املدرسية غير صحيحة حيث لم يقم باحتساب 
العام الدراسي املنتهي 2010/2009 ضمن السنوات 
اخلمس املطلوبة بالرغم من ان املناطق التعليمية 
قدمت تقارير تقومي الكفاءة للمعلمني عن العام 
املذكور في شهر مايو املاضي، مستطردة ان اجراء 
قطاع األنشطة املدرسية خاطئ ويجب التراجع 
عنه وقبول املعلمني املرشـــحني من قبل املنطقة 
حيث انه باحتساب العام 2010/2009 فإن شروط 

سنوات اخلبرة اخلمس تنطبق عليهم.
وقالت العمر ان قطاع األنشطة املدرسية احتسب 
العام الدراسي املاضي 2009/2008 ضمن سنوات 
اخلبرة املطلوبة، مستدركة على أي أساس يحسب 

لسنة دراسية وال يحسب لسنة أخرى؟
متســـائلة عن ســـر هذا التغيير الذي يربك 

العمل.
وزادت قائلة ان العام الدراســـي 2010/2009 
احتسب ضمن املعايير األخرى املطلوبة لتنفيذ 
الترقيات باالختيار، والترقيات باالقدمية، وترقيات 

الوظائف االشرافية، فلماذا ال يحسب ضمن سنوات 
اخلبرة املطلوبة لتكرمي املعلمني املتميزين؟

هذا واتفق املجلس على رفع كتاب باحتساب 
العام الدراسي 2010/2009 ضمن سنوات اخلبرة 

اخلمس املطلوبة للترشح لتكرمي املعلم.
وحضر الوكيل املساعد لقطاع املنشآت التربوية 
م.محمد الصايغ جانبا من االجتماع الذي شـــهد 
مناقشـــة ضوابط ومتطلبات اقامة أول مجمع 
رياضي بتكلفة مليون دينـــار لتدريب معلمي 

ومعلمات التربية البدنية.
واتفق على عقد اجتماع آخر يحضره الصايغ 
واللوغاني واملوجهة العامة للتربية البدنية بنات 
واملوجه العام للتربية البدنية بنني لوضع تصور 
متكامل وفـــق املصطلحات املقدمة بالتعاون مع 
املناطق التعليمية بعد ان تتضح الصورة لدى 
جميـــع املناطق عن طبيعة واهداف واملتطلبات 

املطلوبة القامة املجمع الرياضي.
واستدركت املصادر قائلة ان بعض املناطق 
حتى اآلن ليس لديهـــا تصور أو معلومة حول 

املجمع الرياضي.
واستعرض االجتماع تقريرا مقدما من املناطق 
التعليمية حول ســـلبيات وايجابيات املشاريع 
التطويرية املتضمن ألعاب الســـاحة واأللعاب 
التربوية ومختبرات العلوم واملختبرات اللغوية 

واثاث املكتبات.
ومتت مناقشته وستقوم كل جهة اختصاص 
بدراسة السلبيات لتأخذها بعني االعتبار ووضع 

اجراءات تالفيها.

باستثناء التربية البدنية والفلسفة ورياض األطفال يتم تحديد مراكز العمل حسب السكن

»األنباء« تنفرد بنشر قرار ضوابط توزيع 
المعلمين والمعلمات الجدد على المناطق

مريم بندق
تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« 5 اجلاري 
أصدر وزير الكهرباء واملاء ووزير التربية ووزير 
التعليم العالي باإلنابة د.بدر الشريعان قرارا 
بالضوابط الواجب اتباعها في حتديد مراكز عمل 
أعضاء الهيئة التعليمية من الكوادر الوطنية 

للعام الدراسي 2011/2010.
اســـتند الوزير إلـــى القرار الـــوزاري رقم 
2009/280 الصادر بتاريخ 2009/8/17 بشـــأن 
الضوابط الواجب اتباعهـــا في تعيني هيئات 

التدريس باملناطق التعليمية.

املتوقعة ملخرجات  وعلى تدارس األعـــداد 
كليـــات إعـــداد املعلم مـــن الكـــوادر الوطنية 
ومقارنتها باحتياجات املناطق التعليمية ألعضاء 
الهيئـــة التعليميــــة في مختلف التخصصات 
بجميع املراحل التعليميــــة للعـــام الدراســي 

.2011/2010
جاء في القرار: أوال: يتم حتديد مراكز اعضاء 
الهيئة التعليمية من الكويتيني حديثي التعيني 
فـــي التخصصات املذكورة أدنـــاه في املناطق 
التعليمية املبينة قرين كل تخصص وذلك على 

النحو التالي:

أكد االلتزام بتوفير أكبر الكميات من السلع المدعومة في المهرجان الرمضاني حتى نهاية الشهر الفضيل

العتيبي: افتتاح السوق المركزي رقم 2 في وقت قياسي
وحُلة مميزة ترجمة حية لطموحات مجلس اإلدارة

محمد راتب
أكد رئيــــس مجلس اإلدارة في جمعية صباح الســــالم 
التعاونية، عبدالرحمن العتيبي، أن مجلس اإلدارة لن يتوانى 
في تقدمي أفضل ما ميكن لصالح اجلمعية وأهالي املنطقة، 
وحتمل األمانة التي أوكلت إليه وإلى أعضاء مجلس اإلدارة 
بالشــــكل األمثل الذي يحاكي طموحات املســــاهمني ويلبي 
تطلعاتهم، والتي تتمثل في حتقيق أعلى العوائد واألرباح، 
وتقدمي أجود السلع لهم بأرخص األسعار، وإطالق املزيد من 
األنشطة الدينية والثقافية والترفيهية، الفتا إلى أن جعبة 
مجلس اإلدارة مليئة باملفاجآت التي سيطلقها قريبا، والتي 
ستصب في خدمة املنطقة ومساهميها وأبنائها ومدارسها 
ومرافقها، مؤكدا أن إدارة اجلمعية تضع منافسة األسواق 
واجلمعيــــات في الكويت على رأس أولوياتها، وتهدف إلى 
الوصول ملرحلة التفوق على اجلمعيات التعاونية بشتى 
الصعد. وقــــال العتيبي في تصريح صحافي أدلى به على 
هامش افتتاح السوق املركزي رقم 2، إن املهرجان الرمضاني 
الضخم الذي مت إطالقه لعموم املســــتهلكني، يعتبر ترجمة 
لتطلعات مجلس اإلدارة في حتقيق أهداف احلركة التعاونية، 
وعلى رأســــها توفير أجود السلع بأقل األسعار لتكون في 
متناول اجلميع، السيما مع دخول شهر رمضان املبارك وهو 
شهر البركة واخلير والكرم، والذي يتطلب منا أن نتصف 
بهذا الكرم، الفتا إلى أن املهرجان مستمر طوال شهر رمضان 
املبارك، وقال: ملتزمون بتوفير الكميات الكبيرة من السلع 
التي يشملها املهرجان، والتي توائم اإلقبال الشديد من قبل 
أهالي منطقة صباح الســــالم واملناطق املجاورة، الســــيما 
بعدما ذاع الصيت الطيب للجمعية وأســــعارها املخفضة 

وخدماتها املميزة.
من جانب آخر، أوضح العتيبي أن مجلس اإلدارة وضع 
املســــاهمني في عني االعتبار، فخصص لكل مساهم كوبون 
مشتريات ألهم السلع الرمضانية التي تستخدمها ربة االسرة 
خالل الشهر الفضيل، وذلك بتخفيضات مذهلة تصل نسبتها 
إلى 75%، مشــــيرا إلى أن هذه السلع مدعومة من اجلمعية 
بصورة كبيرة، إضافة إلى دعم الشــــركات، مما جعل أغلب 

هذه السلع تباع بأقل من سعر التكلفة.

ولفــــت إلى أنه مت تخصيص يومــــي االثنني واخلميس 
من كل أســــبوع ملهرجان اخلضار والفواكــــه، وذلك بعدما 
الحظ مجلس اإلدارة اإلقبال الشديد الذي يشهده املهرجان 
وعروضه املذهلة يوم االثنني، مرجعا ذلك إلى توفير أفضل 
أصناف اخلضار والفواكه خالل هذا اليوم بأقل األســــعار 
وأجود املنتجات، وقال: إن األسعار تباع بأسعار مخفضة 
جدا خالل املهرجان، وقــــد تصل في بعض األحيان لتكون 
أقل من التكلفة، وهو ما يعتبر فرصة لألســــرة لكي تتزود 
بحاجتها من أجود األصناف احمللية أو املستوردة، في حني 
أن بقية أيام األســــبوع تشــــهد أيضا تنزيالت على بعض 
أصناف اخلضار والفواكه، وهو ما يزيد إقبال املساهم على 
جمعيته، وتهافــــت أهالي املنطقة عليها، وبالتالي، ترجمة 
طموحات مجلس اإلدارة بإنعاش حركة املبيعات، وزيادة 
نســــبة األرباح في نهاية الســــنة، وقال: إن ذلك يعني أننا 
حققنا املعادلة الصعبة، حيث نكون وفرنا السلع للمساهم 
بأرخص األثمان، ومكناه من االستفادة من جميع العروضات 
واملهرجانات التسويقية في جمعيته دون عناء الذهاب إلى 
أسواق أخرى، وفي نفس الوقت تسلم أرباحه التي ينتظرها 

نهاية السنة إن شاء اهلل.

أحدث التجهيزات

وأوضح العتيبي أن افتتاح السوق املركزي رقم 2 في أول 
أيام رمضان املبارك جاء من منطلق حرص مجلس اإلدارة 
على االنتهاء من أعمال الترميم والتجديد في وقت قياسي 
جــــدا، وهو ما مت حتقيقــــه وهلل احلمد، حيث إن فترة هذه 
األعمال لم تتجاوز الـ 6 شهور، وقد متثلت الثمرة في إخراج 
هذا الســــوق الكائن في قطعة 10 بأجمل حلة ووفق أحدث 
التصاميم والتجهيزات، مشيرا إلى أن اجلمعية تتطلع إلى 
توفير أفضل األجواء املمتعة للتسوق في هذا السوق وفي 
غيره من األســــواق، ولذلك دأبت على توفير جميع السلع 
بأنواعها وأصنافها املختلفة حتت ســــقف واحد. وقال: إن 
جميع من شهد االفتتاح الحظ اإلقبال الشديد على السوق، 

واالستحسان من قبل أهالي املنطقة لهذا العمل املتقن.
ولفت العتيبي إلى أن فرع اجلمعية رقم 17 مت بناؤه وفق 

أحدث التصاميم وسيتم إخراجه في صورة معمارية مميزة، 
ليكون افتتاحه مع نهاية العام احلالي إن شاء اهلل، موضحا أن 
الفرع اجلديد سيضم العديد من األنشطة واحملالت املستثمرة 
التي ستغطي احتياجات أهالي املنطقة، كما أشار إلى أنه مت 

تركيب شاشة إعالنية في سوق رقم 3 مؤخرا.
وبني العتيبي أن اجلمعية ستطلق برنامج إفطار الصائم 
في مساجد املنطقة، وستقدم الوجبات لرواد هذه املساجد 
على مدار الشهر الكرمي، إضافة إلى توفير احتياجات املصلني 
الكرام خــــالل صالتي التراويح والقيام من العصائر واملاء 
والعطورات، وقال: إن اجلمعية ستقوم أيضا بتأمني احلافالت 
لنقــــل املصلني الراغبني في صالة القيام باملســــجد الكبير 
خالل العشر األواخر من شهر رمضان، ومن ثم إعادتهم إلى 
املنطقة، عالوة على دعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي وإقامة 
األنشطة والبرامج التثقيفية املميزة، والتي سيفصح عنها 
قريبا. وعلى صعيد األسعار، شدد العتيبي على أن مجلس 
إدارة اجلمعية لن يسمح ألحد من التجار أو الشركات املوردة 
بزيادة أسعار السلع دون الرجوع إلى جلنة مراقبة األسعار 
املنبثقة عن احتاد اجلمعيات التعاونية، مشيدا في الوقت 
نفسه باجلهود اجلبارة والواضحة التي ظهرت مؤخرا من 
قبــــل بعض اجلهات املعنية في الدولة، وذلك للحفاظ على 
استقرار األســــعار، ولرصد أي مخالفات للوائح والقوانني 
واألنظمة املتعلقة برفع األسعار أو التالعب باملستهلكني أو 
عرض ســــلع ال تتفق مع الصحة العامة بسبب انتهاء مدة 
صالحيتها أو الحتوائها على مواد صحية محظورة، وهو ما 
يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن هذه اجلهات وضعت حماية 
املستهلك في أولوياتها، السيما في ظل ما تشهده البالد من 
ارتفاع غير مبرر في االسعار نتيجة جشع بعض التجار، 

واستغاللهم حلاجة املستهلك إلى سلعهم وبضائعهم.
واختتم العتيبي تصريحه، بتوجيه تهانيه القلبية إلى 
جميع أهالي املنطقة الكرام، وذلك مبناسبة قرب حلول شهر 
رمضان املبارك، متوجها كذلك بالشكر إلى جميع من يعمل 
بإخالص وجدية من أجل حماية املســــتهلك وإبراز احلركة 
التعاونية بصورة تخدم أهالي املناطق وعموم املستهلكني 

على حد سواء.

المعلمون
المناطق التعليميةمنطقة السكن/ المحافظةالتخصصالمرحلة

اجلهراءالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراءالتربية البدنيةجميع املراحل
األحمديحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

المعلمات
اجلهراءالفروانية/ اجلهراءمواد عامةرياض األطفال

العاصمة/ حولي/ مبارك الكبير/ 
حسب السكناألحمدي

اجلهراءالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراءالفلسفةالثانوية
مبارك الكبيرحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

ثانيا: معلمو ومعلمات املواد التي لم يرد ذكرها يتم تعيينهم في املناطق التعليمية التابع لها أماكن سكنهم.
ثالثا: محضرو ومحضرات العلوم يتم تعيينهم في املناطق التعليمية التابع لها اماكن سكنهم.

رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
خامسا: على جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

»التجارة«: الحصول على تعهدات بعدم رفع األسعار

الهارون: حريصون على ضبط أي انحرافات
في السوق والجميع تحت طائلة القانون

احمد الهارون

أكد وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون حرص الوزارة 
علـــى ضبط الســـوق من أي 
انحرافـــات يقوم بهـــا الباعة 
أو التجار الذين ســـيكونون 
القانون حيث  حتت طائلـــة 
الوزارة  سيكون لهم مفتشو 

باملرصاد.
ونقل بيان لوزارة التجارة 
عن الوزير الهارون خالل جولة 
تفقدية قام بها مع مجموعة من 
قيادات الوزارة لعدد من االماكن 
أول من أمـــس قوله ان عمل 
الوزارة مستمر سواء كان في 
املواسم أو غيره ولكن تكثيف 
العمل في املواسم هو ملواكبة 
حركة األســـواق التي تنشط 

فيها عمليات الشراء.
البيـــان ان جولة  وذكـــر 
الوزير شملت سوق اخلضار 

الذي  فـــي الصليبية  اجلديد 
تبلغ مســـاحته 350 ألف متر 
مربع، مجهزا مبعدات حديثة 
وبغـــرف متطورة اضافة الى 
طاقـــة تخزينيـــة تبريديـــة 
)ثالجات( تزيد عن 100 ألف 

متر مكعب.
ولفت البيان الى ان سوق 
اخلضار اجلديد سيكون عند 
افتتاحه فـــي القريب العاجل 
صرحا حضاريا كبيرا يضاف 
الى املشاريع التنموية وسيكون 
مكانا جاذبا جلميع املتسوقني 
للخضار والفواكه وســـيوفر 
لهم مكانا مجهـــزا خلدمتهم 
بشكل عالي اجلودة وبرفاهية 

كبيرة.
واشار الى ان موقع سوق 
اخلضار احلالي في الشويخ 
سيستغل في أنشطة خدمية 

أخرى تخدم االقتصاد وذلك 
لتوســـيع وزيـــادة القـــدرة 
التخزينيـــة مـــن املخـــزون 

االستراتيجي الغذائي.
الوزيـــر والوفد  وانتقـــل 
املرافق له الى منطقة األندلس 

حيـــث قاموا باالطـــالع على 
املركـــز االداري فـــي املنطقة 
الذي سيضم عددا من االدارات 
احلكومية املختلفة من بينها 
بعض االدارات التابعة لوزارة 
التجارة والصناعة لتقدمي خدمة 
أفضل للمواطنني واملراجعني 
ويســــهل عليهم الدخول الى 
مثل هذه املراكز احلديثة بعيدا 
عن مجمع الـــوزارات الجناز 

معامالتهم.
كما شـــملت جولـــة وزير 
التجـــارة والصناعة والوفد 
املرافق لـــه زيارة أحد املراكز 
التابعة للـــوزارة في منطقة 
الشـــويخ في سوق اخلضار 
واالطالع على التقارير اليومية 
التي تقوم برصد حركة األسعار 
من اخلضـــار والفواكة وذلك 
أو  انحرافـــات  أي  لضبـــط 

ارتفاعات في أسعار هذه السلع. 
وحرص الوزير الهارون على 
الوقوف على مستوى األسعار 
احلقيقيـــة للمـــواد الغذائية 
في ســـوق اخلضار من خالل 
ســـؤاله بعض الباعة وكذلك 
التعـــرف باملقابل على وجهة 
ازاء  نظر بعض املتســـوقني 

االسعار احلالية.
التجارة  وجـــددت وزارة 
والصناعة في بيانها الصحافي 
حرصهـــا على احلصول على 
تعهـــدات مـــن قبـــل التجار 
في ســـوق شـــبرة اخلضار 
تضمن عدم رفعهم لألســـعار 
خصوصـــا عند اســـتقبالهم 
ملوســـم رمضان الكرمي وذلك 
للتأكد أن تكون األســـعار في 
الطبيعية وفي  مســـتوياتها 

متناول اجلميع.


