
محلياتاالحد 10 اكتوبر 2010 8

دعيج الدعيج عايض السهلي د.موضي احلمود

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2011/2010/10

توريد وتركيب وت�شغيل عدد )2( �آلة )ت�سوير - طباعة - ما�سح �سوئي(

توريد وتركيب وت�شغيل عدد )2( اآلة جتليد ذات 10 خانات ت�سخني

تبــريـــد خــانــات   9

اإعـالن رقم )2010/128(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن طرح ممار�شة توريد وتركيب وت�شغيل عدد )2( 

اآلة )ت�شوير - طباعة - ما�شح �شوئي( - توريد وتركيب وت�شغيل عدد )2( 

اآلة جتليد ذات 10 خانات ت�شخني 9 خانات تربيد طبقًا لل�شروط واملوا�شفات 

ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة  املمار�شة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�شة  العامة 

مبنى  امل�شرتيات(  )مراقبة  والعقود  املناق�شات  اإدارة  من  عليها  احل�شول 

طوابع  مقابل  وذلك  الرابع  الدور  الأو�شط(  )املبنى   - الرئي�شي  البلدية 

مالية بقيمة 50 د.ك )خم�شون ديناراً فقط لغري( غري قابلة للرد.

باإدارة  املخ�ش�ص  ال�شندوق  يف  العطاءات  لإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا 

املناق�شات والعقود بالبلدية الرئي�شية - مبنى الوزير - الدور العا�شر هو يف 

25 /10 /2010م  املوافق  الثانية ع�شرة من ظهر يوم الثنني  ال�شاعة  متام 

يومًا  ت�شعني   )90( ملدة  العطاءات  وت�شري   22401044 تليفون:  لال�شتف�شار 

 %  2 الأولية  الكفالة  قيمة  وتبلغ  بها،  اخلا�شة  املظاريف  ف�ص  تاريخ  من 

�شمان  خطاب  اأو  م�شدق  �شيك  �شورة  يف  العطاء  قيمة  من  باملائة(  )اثنان 

هذه  باأن  علمًا  العطاء،  �شريان  مدة  طوال  �شاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على 

املمار�شة  قابلة للتجزئة.

»التربية«: أسماء المكلفين والمكلفات بالعمل في األندية المسائية
سناء نايف عصام العجمي  ٭
خلود صالح علي العجمي  ٭

فاتنة عزت حيدر  ٭
اميان علي عبداهلل عبدالكرمي  ٭
حياة راشد عبداهلل السليمان  ٭

نادي   الجهراء المدرسي المسائي )1(
مدرسة هالة بنت خويلد م. بنات

شيخة محمد عبدالكرمي العيسى  ٭
منى دلي ضيدان العنزي  ٭

رثعة خلف هاضل املطيري  ٭
شيمة هليل نهار العنزي  ٭

بدرية مزهر عشوي الشمري  ٭
فهدة معيوف عودة السعيدي  ٭

امل عبداهلل مطلق العنزى  ٭
منيرة برجس عايد البرازي  ٭

معالي منصور عوض العدوان  ٭
مروة احمد حنفي محمد  ٭

شيماء شايع مسير الشمري  ٭
منى نصحي عبدالرحمن محمد  ٭

حنان حسني علي اخلالدي  ٭
هدى محمود شعبان موسى  ٭
دالل نايف مبارك احلجرف  ٭

امل عبدالرؤوف رمضان علي  ٭
آمال محمد السيد سليمان  ٭

والء محمد عبد الستار نورالدين  ٭
هدى احمد علي رزق  ٭

سارة فرحان غاطي الرشيدي  ٭
مرفت مساعد ماطر احلربي  ٭
زينب جاسر حبيب العنزي  ٭
امينة متعب منيع املطيري  ٭

منى علي هزاع اخلالدى  ٭
نادي الجهراء المدرسي المسائي )2(

مدرسة سعاد بنت سلمة ث - بنات
حنان حسني علي اخلالدي  ٭

هدى محمود شعبان موسى  ٭
دالل نايف مبارك احلجرف  ٭

امل عبدالرؤوف رمضان علي  ٭
آمال محمد السيد سليمان  ٭

والء محمد عبد الستار نورالدين  ٭
هدى احمد علي رزق  ٭

سارة فرحان غاطي الرشيدي  ٭
مرفت مساعد ماطر احلربي  ٭
زينب جاسر حبيب العنزي  ٭
امينة متعب منيع املطيري  ٭

منى علي هزاع اخلالدى  ٭
هالة فايز البدوي الباز  ٭

نشوة ابوالعينني عبدالوهاب  ٭
رحاب محمد مصطفى بسيوني  ٭

امل احمد عبدالعظيم يونس  ٭
صاحلة نايف مظهور الشمرى  ٭
فاطمة محسن هويدي هذالي  ٭

رحاب حسن جمعة احمد  ٭
انوار عبدالعزيز حمود  ٭

حصة ناصر مطلق العنزي  ٭
ليلى ضاحي تركي اخلالدي  ٭

انتصار سيف حمران خشمان  ٭
نادية محمد الدمرداش احمد  ٭

االحتياجات الخاصة ـ بنات
مدرسة النور واألمل - بنات
نعيمة علي محمد العبيد  ٭
بدرية عبدالعزيز العبيد  ٭

هيفاء صالح حمود بويابس  ٭
انتصار هزاع الفضلي  ٭

فاطمة عبدالرحمن الهاجري  ٭
فاطمة محمد احمد العجالن  ٭

هناء خليل القالف  ٭
خيال مجبل محمد الرشدان  ٭

فجر عبدالسالم البسام  ٭
أحالم حسني علي العسعوسي  ٭

زيزي عبداملقصود سليم  ٭
زهور غريب الغريب  ٭

فوزية علي خلف الفراج  ٭
سوسن هاشم جمعة  ٭

خلود معتوق اخلشمان  ٭
سميرة سليمان احلداد  ٭

فاطمة محمد احمد  ٭
حنان جاسم محمد الديكان  ٭

صبرية عبداحملسن انور  ٭
مرمي عبداهلل محمد الكندري  ٭

محمد خير ياسني الشماع  ٭
صالح عبد اجلبار علي  ٭

مدحت سيد حنفي محمود  ٭
مركز الروبوت
داود سليمان األحمد  ٭
خالد علي حسن املال  ٭

مصطفى اسماعيل حسني  ٭
احمد ابراهيم عبدالرزاق حسن  ٭
عبدالرحمن أحمد املرسي علي  ٭

المكلفون بنات
نادي   األحمدي المدرسي المسائي )1(

مدرسة الفحيحيل ث - بنات
نعيمة محمد غنيم البركة  ٭

مرضية محمد على نورالدين  ٭
مرمي علي علي اجلالوسي  ٭

مرمي عبداهلل عبدالرحمن محمد  ٭
جيهان محمد علي السالموني  ٭

دالل سماح صقر املطيري  ٭
هيا ناشي محمد القحطاني  ٭

سكينة هادي كاظم الفضلي  ٭
امل مطلق سلطان اخلالدي  ٭

مرمي هادي كاظم زيادة الفضلي  ٭
تهاني صالح عبدالصاحب  ٭
عزة مسلم علي عبدالفتاح  ٭

حنان مصطفى كامل عبداهلل  ٭
اميان مصطفى قرني محمد  ٭

شيرين رضا عبداملجيد حماد  ٭
نهى جمال بهى ابراهيم احلديدى  ٭

اماني موسى محمد نوارة  ٭
سوزان محمد محمد لطفي  ٭
نشوى احمد محمد خليل  ٭

وجيهة حسني قاسم محمد  ٭
نفلة مجهار منصور فراج الدوسري  ٭

اميان فاضل عبداملجيد رزق  ٭
ليلى عايد فارس العنزي  ٭

نادي األحمدي المدرسي المسائي )2(
مدرسة هدية ث - بنات
سهام عيسى علي الناصر  ٭

وفاء عبداهلل سعد املريخي  ٭
غدير غزاى عبداهلل العنزي  ٭
ليلى فرج عيد براك الشمري  ٭

هيا محمد ناشي القحطاني  ٭
مزنة عمر مرزوق العنزى  ٭
مرمي حجاب سعد العجمي  ٭

منيرة عبداهلل حمد الدريويش  ٭
سعاد علي احمد ابراهيم  ٭

نوير محمد شبيب فالح العجمي  ٭
راندا موسى عبداجلليل برغش  ٭

اميان صالح السعيد احمد  ٭
رشا حسني سليمان الطيار  ٭

عائشة عباس الشاغوري  ٭
عواطف عبداهلل احلواج  ٭

وسمية عبدالهادي الهمالن  ٭
رويدة عبداحلفيظ طلبة عبده  ٭

والء محمد احمد الشنوانى  ٭
مها كمال الدين سعيد سليمان  ٭

عذبية علي عادي املطيري  ٭
منى فارس محمد اخلرينج  ٭

صباح زاهي الشالل  ٭
عذاري علي صالح اسماعيل  ٭
هنادي عايد فارس العنزي  ٭

هدى جابر صبر الشمري  ٭
سامية نوري دراج الشمري  ٭

سناء عاصي ضيدان الشمري  ٭
نادية محمد عسكر الفضلى  ٭
جنوى حمد صغير العازمي  ٭
بدرية هبر ساكت الشمرى  ٭

امل عبداملنعم بيومي محمد  ٭
سهى رضوان األسود  ٭

فوزية عبدالعظيم شرف الدين  ٭
هويدا هاني عبداللطيف احمد  ٭

غدير ابراهيم علي شحاتة  ٭
عيدة صالح علي العجمي  ٭

مرمي حسن هالل الظفيري  ٭
ملياء عتيق سالم جوهر راشد  ٭

هيام سعيد رمضان دغيدى  ٭
غادة فهمي محمد ابراهيم  ٭

نورة فهد فهاد العجمي  ٭
هيام محمد ابراهيم محمد  ٭

  مبارك الكبير المدرسي المسائي )1(
مدرسة عيسى اللوغاني م ـ بنين

حامد محمد جاسم علي  ٭
وليد احمد مطر سالم  ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل املطير  ٭
عبدالرضا عبداحلميد حاجي الشطي  ٭

يوسف سعد سليمان احلديب  ٭
سعد عبدالرحمن شمس الدين  ٭
صالح شجاع ماضي العجمي  ٭
طالب حسني عباس البلوشي  ٭

خالد رجب حسن بوشهري  ٭
سعد عطية فرج احلربي  ٭

سعيد سيد عيسى سيد املوسوي  ٭
صباح محمد صقر آل بن علي  ٭

نواف عيد سند العازمي  ٭
ثامر محمد شريف اكروف  ٭
علي حسني محمود دشتي  ٭
علي حسني محمود مبارك  ٭
محمد جاسم محمد مظفر  ٭

منصور حسني محمد حسني  ٭
حميد عبيد علي الشمري  ٭
خالد عيد سرور العتيبي  ٭

حسام فوزي عبدالرزاق عبدالسالم  ٭
محمد عبدالوهاب رشيد املفتي  ٭

عادل مجبل عوض املطيري  ٭
عصام محمد ابراهيم األشقر  ٭

  مبارك الكبير المدرسي المسائي )2(
مدرسة اإلمام مالك ث ـ بنين

فهد محمود اسد حسني  ٭
جمال حجي عبداهلل الفرحان  ٭

محمد مهدي علي بشير  ٭
سالم اسماعيل صفر جعفر  ٭

محمد أحمد عبدالقادر احملمد  ٭
مشعل فنيس فهد القحطاني  ٭

خالد سعود عيد الهدبة  ٭
سهيل عبدالرضا مكي اسود  ٭

محمود سيد عيسى املوسوي  ٭
هادي محمد هامل العجمي  ٭

حيدر جاسم محمد صفر  ٭
سلطان ساري سعد العجمي  ٭

أحمد صديق عبده الالفي  ٭
مبارك عبداهلل شافي العجمي  ٭

ميثم حيدر حسني حيدر  ٭
بندر محماس عمر العتيبي  ٭
حامد غازي محمد العتيبي  ٭

عادل علي ناصر القطان  ٭
سلمان حسني جراغ  ٭

علي عامر حمد العجمي  ٭
هشام محمد فارس النحاس  ٭
سعد سلطان سلمان املزعل  ٭

مشعل حمود بخيت املطيري  ٭
عبدالعزيز حسني علي مبارك  ٭

االحتياجات الخاصة ـ بنين
مدرسة األمل وتأهيل األمل ـ بنين

مصطفى حسن حسني  ٭
احمد حيدر علي احمد  ٭

احمد محمد حاجية  ٭
خليل ابراهيم احلمر  ٭

احمد حلوان الشمري  ٭
علي ثويني العلي  ٭

يوسف احمد حسني دشتي  ٭
محمد عبدالرحمن الروضان  ٭
شهاب احمد شهاب القالف   ٭

عبدالكرمي غازي ابراهيم البدر  ٭
عبدالرحمن يوسف الشويب  ٭

احمد محمد مرزوق  ٭
هاني موسى الغريب  ٭

محمود محمد عبداحلميد  ٭
محمود احمد صديق  ٭

عبدالعزيز سليمان اجلريد  ٭
عادل عبد الرزاق مبارك  ٭

خالد مبارك سعود الدليمي  ٭
احمد حميد احمد املؤمن  ٭

حسام حسني عثمان سالم  ٭
أحمد ساكت ماطر   ٭

علي محمد حسني غلوم  ٭
فواز متروك فواز العنزي  ٭

طلعت أحمد ثروت محمود  ٭
سمير عباس حسني طه  ٭

نادي   العاصمة المدرسي المسائي )2(
مدرسة العالء بن الحضرمي م ـ بنين

عادل احمد حسني القطان  ٭
عبداللطيف احمد محمد علي  ٭
عبداهلل محيا ذواد الهاجري  ٭
نايف مطر سلطان الصالل  ٭
فالح زقم غازي الظفيري  ٭

محمد بردي محمد العالطي  ٭
احمد عبداهلل محمد عبدالعزيز  ٭

بدر فجر فازع العتيبي  ٭
سالم كعيران علي الدملاني  ٭

احمد غامن محمد الوادي  ٭
فواز عيد راضي صنيدح  ٭

عزيز محمد سالمة سليمان  ٭
عبداهلل عبداجلليل عبداهلل خلف  ٭

زيدان زعال محمد الظفيري  ٭
احمد سليمان عبداهلل الهولي  ٭
ناصر محمد دبيسان الشمري  ٭

انور امني عبداهلل العوضي  ٭
فهد عيد محمد الشهري  ٭

بدر محسن شريدة طلب املطيري  ٭
وليد عبدالرازق عبداهلل  ٭

عبداهلل حمزة عباس اجراغ  ٭
سالم محمد حماد العجمي  ٭

محسن احمد ابراهيم عثمان  ٭
نادي   الفروانية المدرسي المسائي )1(

مدرسة شمالن بن علي م ـ بنين
مساعد حمد عبداهلل الشيخ  ٭

فهد مروي خلف املطيري  ٭
مرشد جدوع مرشد النمالن  ٭
فيصل مطلق فهيد املرشاد  ٭

يوسف محمد راضي العنزي  ٭
فهد جابر حمد العجمي  ٭

يوسف هزاع زيد العنزي  ٭
محمد عبدالكرمي سالم الوهيب  ٭

خلف الفي سرحان املطيري  ٭
طالل فالح سويد العنزي  ٭

مشعل ثالب ماجد احلربي  ٭
عبدالعزيز محمد عثمان اجلاسم  ٭

مصطفى عبدالصبور حسن الشيمي  ٭
انور محمد احمد راشد  ٭

سيف مساعد سيف العازمي  ٭
فيصل نايف عبداهلل العامر  ٭

علي عبدالرحيم محمد الكندري  ٭
فهد منور احلميدي الشمري  ٭
ناصر حسني علي القبندي  ٭

احمد حسن احمد حسن  ٭
حسن علي السباعي شمس  ٭

سعد حمد ابداح الهاجري  ٭
خالد وليد عبداهلل الزامل  ٭

محمد عبدالعزيز حسن علي  ٭
نادي   الفروانية المدرسي المسائي )2(

مدرسة سلمان الفارسي ث ـ بنين
طارق احمد جاسم الشطي  ٭

علي سالم علي ادريس  ٭
عبداملجيد عبداحلميد عبدالرحمن   ٭

اليوسف
مبارك سالم عيد الشمري  ٭

خالد عيد خالد بن زايد  ٭
مشعل باني سعد املطيري  ٭
فهد عايد شداد الضفيري  ٭

نايف حمود محيميد العتيبي  ٭
عبدالهادي حمود راجح القحطاني  ٭

بدر غامن مريحب العنزي  ٭
يوسف محمد حسن الكندري  ٭

بدر محمد حمود صويان  ٭
احمد محمد عبدالعزيز الغنيمي  ٭

خالد عبدالسميع حسن علي  ٭
عادل عبداملجيد سويد سالم  ٭
فيصل بطيحان ردعان صقر  ٭

نواف عناد خلف العنزي  ٭
خالد محمد عبداهلل بوحمد  ٭

احمد سعود مبارك السعيدي  ٭
احمد عبد طوفان الشمري  ٭

رياض يونس الزعبي  ٭
حسني فرحان سلمان الفرحان  ٭

سعد محمد مطلق املطيري  ٭
سيد حلمي السيد درويش  ٭

نادي   حولي المدرسي المسائي )1(
مدرسة ناصر السعيد ث - بنين

اسامة حسني سلطان جنم  ٭
عبدالسالم حميد عبداهلل الصبر  ٭

نواف عبدالعزيز طاهر القطان  ٭
وليد عبدالرحمن صالح العسعوسي  ٭

وحيد عباس عبداهلل امير  ٭
يعقوب يوسف خميس الربيع  ٭

مساعد هزاع زيد العنزي  ٭
عبداألمير حسني علي الشهاب  ٭

يوسف سالم فهد املاص  ٭
عباس رشيد مرزوق الرشدان  ٭

وليد عبداهلل غيث صقر  ٭
خالد اسماعيل صبحي ابو عبده  ٭

خالد محمد جاسم الزنكي  ٭
فتح اهلل احمد رمضان عويس  ٭

منصور نظر علي الشطي  ٭
بدر محمد عيسى اجلمعة  ٭

عبداألمير عبداحلميد شعبان  ٭
هيثم عبداحلسني محمد عباس  ٭

علي عبداهلل احمد الدريعي  ٭
ناصر عبداهلل فالح صالح  ٭

توفيق يوسف محمود العبدالرزاق  ٭
عبداهلل منيف دعفس السهلي  ٭
عماد الدين احمد رفعت محمد  ٭

نادي   حولي المدرسي المسائي )2(
مدرسة مشعان الخضير م - بنين

جواد عيسى عبدالعزيز القالف  ٭
بسام علي طاهر الناصر  ٭
احمد عبداهلل تقي مظفر  ٭

خلف محمد خلف الدريبان  ٭
صالح جاسم محمد الزايد  ٭
طالب حسني غلوم حسني  ٭

حسني علي اخلميس  ٭
محمد حسني حسن الوزان  ٭

يوسف يعقوب بهزاد الشطي  ٭
عدنان حسن علي حسني  ٭

حسن علي جاسم الصباغة  ٭
اسامة عبدالرحمن عبداهلل العامر  ٭

محمد حسن عبداهلل الغضبان  ٭
هشام علي عبداهلل البقشي  ٭

عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم علي  ٭
جعفر جنف محمد جمشير  ٭

خالد قمبر محمد عابدين  ٭
عباس كمال مسيب يتيم  ٭

محمد احمد ابراهيم حسني  ٭
فالح نايف سلطان الفضلي  ٭
يوسف علي حسن أشكناني  ٭

عبداله���ادي  متي���م  اس���ماعيل   ٭
الدوسري

سامي نظيم محمود صبح  ٭
نادي   العاصمة المدرسي المسائي )1(
مدرسة عيسى أحمد الحمد ث ـ بنين

حيدر جاسم محمد احلداد  ٭
ناجي عبدالرزاق عبداهلل املاص  ٭
خالد عبدالوهاب حبيب طارش  ٭
عبداهلل بارون عبداهلل عبدالرحيم  ٭
سالم حمود عشوي السعيدي  ٭

علي حسني عاشور القالف  ٭
ناصر موسى ناصر االربش  ٭

ناصر عبداهلل عيسى املسري  ٭
خليل ابراهيم خليل اجلاسم  ٭

وليد حمد حمدان السريع  ٭
ابراهيم عبدالنبي ابراهيم علي  ٭
عبدالرحيم عثمان حسن محمد  ٭

محمد سالم عيد الشمري  ٭
محمد فيصل جاسم الربيعان  ٭

ناصر عبداحملسن احلرز  ٭
جمال عبداخلالق البخيت  ٭

عبداهلل علي حسني القطان  ٭
احمد محمد حسن محمد العلي  ٭
جاسم راشد سلطان آل بن علي  ٭

اسامة احلسن محمد عمران  ٭
صالح عباس حسني آل عباس  ٭
مجبل مطلق جمعان بوسمري  ٭

مصطفى محمد عبدالعزيز محمد  ٭

نادي   الجهراء المدرسي المسائي )1(
مدرسة الجهراء ث ـ بنين

ذياب ضاحي مبارك الفضلي  ٭
احمد هايف حمدان العازمي  ٭

شاكر عواد ذخير الهليلي  ٭
ناصر ظاهر مركز العنزي  ٭

محمد عابر ندا العنزي  ٭
نايف سعود رفاع العنزي  ٭

علي عوض مصارع العنزي  ٭
فهد ساير راكان الظفيري  ٭
سعد عطية جبر الشمري  ٭

حمود نغيمش فرحان مبارك  ٭
سعود حمود السعيدي  ٭

صالح غازي عطااهلل الشمري  ٭
سالم عواد دخني العنزي  ٭

صالح محمد رجعان الظفيري  ٭
حابس مجبل معيوف العنزي  ٭

علي مجبل ثامر الشمري  ٭
شافي ناصر سالم العجمي  ٭

هاشم غامن عيد خميس  ٭
خالد عقيل شارع الظفيري  ٭

عبداحلميد حبيب تركي اخلالدي  ٭
احمد عبدالعزيز النوري  ٭

خالد جزاع حمود العنزي  ٭
نواف صالح فهد املطوطح  ٭

رضا محمد عبدالقادر شلبي  ٭
نادي   الجهراء المدرسي المسائي )2(

مدرسة علي خليفة الصباح م ـ بنين
محمد غريب مرجي العنزي  ٭

راشد مهدي سلمان  ٭
عبداهلل مهدي عبداهلل البذالي  ٭

عياد فايز راشد الظفيري  ٭
محمد مطلق فرحان الظفيري  ٭

عايد شباب سعد الهاجري  ٭
مرزوق شعالن مرزوق الشعالن  ٭

حامد صالح هزاع اخلالدي  ٭
نايف ظاهر مركز العنزي  ٭

سالمة عجاج هيكل العنزي  ٭
نواف فهد عبداهلل العتيبي  ٭
محمد عبدالرحمن الشمري  ٭

خالد عبداملنعم عثمان ابراهيم  ٭
محمد خلف محمد العنزي  ٭

سالمة هادي دخيل العنزي  ٭
حسني علي عبداهلل حسني  ٭

مزيد عيد مخيلف فارس  ٭
عبدالرحمن ظاهر محمد اجلنفاوي  ٭

نفل فهد نفل الشمري  ٭
احمد ضايف عمير الشمري  ٭

فهد عيادة فهاد احلربي  ٭
مفلح مبارك االسود العازمي  ٭

خالد محمد عيسى ابوالفتوح  ٭
نادي   الجهراء المدرسي المسائي )3(

مدرسة غضي م - بنين
نادر جاسر عبداهلل حسني  ٭

سعود بدر سماوي الضفيري  ٭
علي رميض حنيش العنزي  ٭

عيد هادي دخيل العنزي  ٭
عبدالعزيز عبيد عبداهلل الشمري  ٭

عيسى علي محمد اخلرينج  ٭
يوسف دميثر منصور العنزي  ٭

سعد سعود شامان الشمري  ٭
شمران جديع محمد شمران  ٭

نايف معيبر سوعان الظفيري  ٭
مشهور محمد شامان العنزي  ٭

حسن عوضني عبدالرحمن عوضني  ٭
يوسف مبارك السهو  ٭

حمود مروي خلف املطيري  ٭
نواف حمود مناور الشمري  ٭

محمد عبدالكرمي منشد الضفيري  ٭
ابراهيم فالح مطلق العويهان  ٭

عمر عقيل شارع الظفيري  ٭
نايف رحيل مزيد العنزي  ٭

علي عبداهلل احمد  ٭
فايز ابنيه فرحان السعيدي  ٭

فهد حامد رشيد الفضلي  ٭
حسام يحيى محمد راشد  ٭

احمد عبداهلل سفير العتيبي  ٭
محمد عوض منصور العجمي  ٭

عبداهلل عبود سالم العتيبي  ٭
هاشم علي محمد عبدالرحيم  ٭
مبارك لهمان حسن الدوسري  ٭

خالد صقر معتق املطيري  ٭
بدر فهد منير املطيري  ٭

محمد محمد جابر موسى  ٭
الس���يد  احم���د عبدالعظي���م   ٭

الهنداوي
حبيب عواد فهد الرشيد  ٭

عب���داهلل  محم���د  يوس���ف   ٭
الكندري

احمد مبارك مجبل الدملاني  ٭
ايوب عبداهلل طالب بخش  ٭

فهد نايف محمد العجمي  ٭
ياسر أحمد عباس العجمي  ٭
السيد محمد محمد الوزان  ٭
فهد عبداهلل نايف ابراهيم  ٭

عبداهلل علي جابر املري  ٭
عمرو محمد صالح عبداحلميد  ٭
نادي   االحمدي المدرسي المسائي )3(

مدرسة عبدالرحمن الداخل االبتدائية – بنين
محمد سالم ماضي العجمي  ٭

فهد ناصر معكام العجمي  ٭
حمد معيض سرور العتيبي  ٭

عمر نايف مطلق العتيبي  ٭
سلمان ناصر يحيى العازمي  ٭

هادي عباس عبدالعزيز اخلالدي  ٭
عبداهلل علي صالح املري  ٭
حسن نافل مهدي العجمي  ٭

مهدي علي عبداهلل مانع  ٭
عبدالعزيز سعود سالم العجمي  ٭
غازي سليمان عبداهلل املطيري  ٭

عبدالناصر مانع عبيد الدريع  ٭
نادي   األحمدي المدرسي المسائي )3(

مدرسة عبدالرحمن الداخل االبتدائية ـ بنين
عبدالعزيز عبدالسالم حموده  ٭

عبداهلل حسن منصور العجمي  ٭
حمد فرحان عبداهلل تركي  ٭
حمد ناصر هويج العجمي  ٭

عبداهلل عايض محسن العجمي  ٭
مبارك ناصر سلمان العازمي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل العجمي  ٭
علي حيدر شريف أشكناني  ٭
محمد صالح ناصر العازمي  ٭

حسن حسني سيد محمد  ٭

المكلفون بنين
نادي   االحمدي المدرسي المسائي )1(
مدرسة سيد رجب الرفاعي االبتدائية – بنين

راشد دومان عوض املطيري  ٭
حسن محمد حسن العجمي  ٭

يوسف سعد مبارك العازمي  ٭
صالح رفاع العنزي  ٭
فهد خالد العويهان  ٭

علي فالح زيد الدرزي  ٭
سعود عوض سالم املطيري  ٭

مطلق غصاب عجرش الفضلي  ٭
فهد محمد مشعان املطيري  ٭

حمد سند دغش السهلي  ٭
علي محمد صلبي املطيري  ٭
طالل هادي مدلول الشمري  ٭

حامد طواري حمود العازمي  ٭
عادل راشد سعد العازمي  ٭

عبدالرحمن محمد احمد صالح  ٭
عادل سالم ناصر الرغيب  ٭

مانع مهدي مناحي العجمي  ٭
وليد عبدالقادر فاخر محمد  ٭
فالح مبارك محمد العجمي  ٭

قاس����م منص����ور محم����د تقي   ٭
الغالب

حلمي عبداملعطي محمد  ٭
سعود مهوس سعود السعيدي  ٭

محمد فالح محمد العجمي  ٭
السيد طارق سعيد فايق الكوه  ٭
نادي   االحمدي المدرسي المسائي )2(

مدرسة سالم المبارك ث – بنين
بدر حسن محمد شريف الكندري  ٭

علي عباس عبداهلل بخش  ٭
عبداللطيف ربيع العنزي  ٭

مساعد مدعج عواض الشالحي  ٭
عارف صالح احمد ملك  ٭

القيادات التربوية الميدانية: آلية اإلطالة »قديمة« ونؤيد بتحفظ »اعتصام« المعلمين
وكيل قطاع األنشطة الطالبية عمم في 28 سبتمبر الماضي اآللية ذاتها بالمضامين والتواقيت المطبقة سابقاً

بها في هذا الشأن والتي تشمل االحالة 
للتحقيق وتطبيق العقوبات املناسبة 
التي قد تكون اخلصم من الراتب أو 

االنذار أو لفت النظر.
إبالغ ادارات املدارس بعدم السماح 
للمعلم����ني واملعلمات باخلروج من 
الثالثاء. ومن جانبه،  املدارس يوم 
اعلن رئيس جمعية املعلمني عايض 
الس����هلي ان اجلمعي����ة ليس لديها 
مانع من اجللوس مع قيادات وزارة 
التربية، ولكن وفق املطالب الثالثة 
التي قدمتها اجلمعية للوزيرة كبدائل 
لعدم تطبيق زي����ادة ال� 25 دقيقة. 
وقال السهلي ل� »األنباء«: ال تراجع 
وال تعليق وال تأجيل لالعتصام الذي 
دعت اليه اجلمعية بعد غد الثالثاء 
اال بإصدار قرار من الوزارة توضح 
فيه مدى استجابتها ملطالب اجلمعية. 
وعن مب����ررات اجلمعية في الدعوة 
الى االعتصام، اكد رئيس اجلمعية 
عايض الس����هلي ان الكويت حققت 
من خالل النظ����ام التعليمي املطبق 
العاملية  اآلن املؤش����رات واملعايير 
الواردة من البنك الدولي فيما يتعلق 
بالساعات الدراس����ية، مستدركا ان 
الق����رار رقم 1 يؤك����د ويوضح ذلك، 
الدراسية  الساعات  انه بحساب  بل 
املطبقة اآلن � بدون اضافة الساعات 
املخصصة لالختب����ارات واخلمس 
دقائق بني احلصص � يتضح ايضا 
الوزارة حققت مش����روع زيادة  ان 
الساعات الدراسية الوارد في برنامج 
عمل احلكومة والتي تصل الى 870 
ساعة دراسية. وكشف السهلي عن 
ان اجلمعية ستنشر احلقائق كاملة 
التي تؤكد ان االستناد الى توصيات 
البنك الدولي وان النظام التعليمي ال 
يتماشى مع املعايير الدولية مجرد 

»شماعة« إلطالة ال� 25 دقيقة.

العموم هي:
ان يتولى مراقبو ومديرو ادارات 
املناطق  ف����ي  التعليمية  الش����ؤون 
التعليمية زي����ارة املدارس وتوعية 
االدارات املدرسية بأهمية قرار اطالة 
اليوم املدرسي حفاظا على مستقبل 
أوالدن����ا والتأكي����د عل����ى ضرورة 

االستمرار في تنفيذ القرار.
يق����وم مدي����رو عم����وم املناطق 
التعليمية بجوالت ايضا على املدارس 
ايام االحد واالثنني والثالثاء ملتابعة 
القرار  التعليم����ات وتطبيق  تنفيذ 
ومعاجلة أي معوقات في التطبيق. 
ابالغ االدارات املدرسية بعدم قبول 
العارض����ة والغياب بدون  االجازة 
املوافقة على االستئذان  عذر وعدم 
أو االجازة بدون راتب، وذلك ليوم 
الثالثاء بعد غد وهو احملدد لالعتصام، 
على ان يتم تطبيق اللوائح املعمول 

على موقفها مؤكدة على لسان رئيسها 
عايض الس����هلي ان����ه ال تعليق وال 
تراجع وال تأجيل العتصام الثالثاء 
إال بإعالن الوزارة قرارا حول اطالة 
اليوم املدرس����ي بالنظر الى البدائل 

الثالثة املقدمة من اجلمعية.
على صعيد مجلس مديري عموم 
املناط����ق التعليمية ال����ذي دعا الى 
اجتماع مفاجئ في الثانية عش����رة 
من ظهر اخلميس املاضي مت االتفاق 
ش����فهيا على اجراءات وقائية  ملنع 
االعتصام حفاظا على استقرار العمل 
في امل����دارس، خصوصا ان توقيت 
الس����اعة احلادية  االعتصام عن����د 
عشرة صباحا � أثناء الدوام الرسمي 
� وحفاظا ايضا على س����المة وأمن 
الطالب واستمرارية اليوم الدراسي. 
وعلمت »األنباء« ان اهم االجراءات 
اتف����ق عليها مديرو  التي  الوقائية 

هذه اآللي����ة القدمية ه����ي التي 
تسببت في إحداث الربكة في امليدان 
الذي يحتاج الى برامج واضحة بآلية 
جدي����دة صحيحة تدع����م توجهات 
الوزي����رة االيجابي����ة واالصالحية 
وتضع امليدان التربوي باالستمرار 
في التطبيق وعلى صعيد التطورات 
بعد إعالن اجلمعية توقيت االعتصام 
بعد غد، فباستثناء بعض التعليمات 
الش����فهية التي اتفق عليها مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية في 
اجتماعه اخلميس املاضي لم يصدر 
عن وزارة التربية أي بيان أو رد فعل 
رسمي ردا على دعوة جمعية املعلمني 
الى اعتصام ينفذ بعد غد الثالثاء على 
خلفية تطبيق الوزارة قرارا بزيادة 
فعلية في الدوام املدرسي 25 دقيقة 

ملمارسة االنشطة الطالبية.
في اجلهة املقابلة ظلت  اجلمعية 

مريم بندق
السبب الرئيسي الواضح املتفق 
التربوية  القيادات  عليه بني بعض 
امليدانية املؤيدة � مع التحفظ � دعوة 
جمعية املعلمني الى »االعتصام« على 
خلفية قرار اطالة الدوام 25 دقيقة هو 
آلية التطبيق املعممة من وكيل قطاع 

األنشطة الطالبية دعيج الدعيج.
فإلى جانب ان هذه اآللية »قدمية 
وغير واضحة« فإنها جاءت بشكل 
متكرر ملضامني مواد االختيار احلر 
لطلبة املرحلة الثانوية وأبقت على 
التوقيت القدمي لتعزيز القيم وهو 

بداية كل حصة دراسية.
القيادات التربوية امليدانية تؤكد 
أهمية وضرورة تدعيم القيم التربوية 
والوطنية وضرورة االستمرار في 
تطبيق القرار وتشد على يد وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعلي����م العالي 
د.موضي احلم����ود داعمة ومؤيدة 
ومشجعة لالستمرار في اصدار املزيد 
من القرارات التي حتتاج لها عمليتي 
اصالح وتطوير العملية التعليمية 
ولكن كبي����رة تطلقها هذه القيادات 
لتس����معها الوزيرة احلم����ود فآلية 
تطبيق زيادة ال����� 25 دقيقة جاءت 
قدمية بل هي اآللية ذاتها التي كانت 
تطبقها الوزارة قبيل اإلطالة واألدهى 
واألمر ان وكيل قطاع األنشطة دعيج 
الدعيج لم يقم مبراجعة صياغة اآللية 
القدمية وعممها كما هي لدرجة االبقاء 
على توقيت التنفيذ القدمي املتضمن 
تخصيص 3 دقائق بداية كل حصة 
خالل األسبوع ليتحدث الطلبة عن 
القيمة كما توضح الصورة الضوئية 
التي تنشرها »األنباء« واآللية القدمية 
عممه����ا الدعيج على امل����دارس 28 
سبتمبر املاضي وانفردت بنشرها 

»األنباء« في 29 منه.

كثافة المواد 
الدراسية هي 

المشكلة الحقيقية

ال مبادرة من الوزارة 
بعد دعوة

الجمعية لالعتصام

مؤتمر صحافي اليوم

اش���ار عايض الس���هلي 
الى ان مش���كلتنا احلقيقية 
في املدارس هي كثافة املواد 
التي ميتلئ بها  الدراس���ية 
جدول احلصص اليومي وايام 

العام الدراسي.

ردا على سؤال حول مدى 
وجود مبادرة من الوزارة بعد 
دعوة اجلمعية لالعتصام، قال 
السهلي: ال توجد اي مبادرة 

من الوزارة حتى اآلن.

اعلن رئيس اجلمعية عن 
اقامة مؤمتر صحافي في احلادية 
اليوم مبقر  عشرة من صباح 
اجلمعي���ة بالدس���مة لعرض 
احلقائ���ق كامل���ة واملبررات 
التي تراها اجلمعية  املنطقية 
لوق���ف تطبيق زي���ادة ال� 25 

دقيقة.

»مديري العموم«: إجـراءات وقائية لمنع االعتصام تتضمن منع الخـروج من المدارس ووقف اإلجازات العارضة واالسـتئذان وتطبيق اللوائح

تراجـع وال  تأجيـل  وال  تعليـق  ال  السـهلي: 
عن االعتصـام ومسـتعدون ألي مبادرة مـن »التربية«

مريم بندق
اعتمد وكيل قطاع األنش��طة 
الطالبي��ة دعيج الدعيج أس��ماء 
بالعم��ل  واملكلف��ات  املكلف��ن 
باالندية املدرسية املسائية اعتبارا 
من الي��وم 10 اكتوبر وذلك للعام 
الدراس��ي 2011/2010. وفيما يلي 

األسماء:

قال عايض السهلي ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اعلنت في برنامج »تو الليل« 
على تلفزيون الوطن تأجيل تطبيق زيادة ال� 25 دقيقة 
الى نوفمبر على ان يتم تسجيل الطلبة فقط في االنشطة 
خالل 5 اجلاري، ويتس���اءل السهلي عن سبب تراجع 

الوزيرة عن تصريحها.

طالب الس����هلي وزارة التربي����ة بالنظر الى محتوى 
مواد االختيار احلر البالغ عددها 11 مادة والتي تتضمن 
مضامني االنشطة ذاتها التي تريد الوزارة تطبيقها بزيادة 

الساعات الدراسية.
وتساءل: ملاذا جعلت الوزارة مواد االختيار احلر مواد 
جناح ورسوب؟ هل ال تؤدي الغرض املطلوب في تعزيز 

القيم التربوية وممارسة االنشطة؟

كش���ف السهلي عن ان اجلمعية مستعدة للجلوس مع 
اللجنة التنسيقية املشكلة بني الوزارة واجلمعية للتفاهم 
واحل���وار والنقاش ولكن بعد تأجيل تطبيق زيادة ال� 25 

دقيقة.

الوزيرة أعلنت عن تأجيل تطبيق
زيادة الـ 25 دقيقة ثم تراجعت

انظروا إلى مواد االختيار الحر
11 مادة تتضمن األنشطة ذاتها

نقعد مع اللجنة التنسيقية 
المشتركة بعد تأجيل التطبيق


