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 عبدالعزيز الزبن 

 طلق الهيم

 د.موضي احلمود 

 ١٣٥٠ دينارًا لتراخيص المدارس و١٢٠٠ لنقل طالب االحتياجات الخاصة 
و٩٠٠ للسجالت الطالبية و٨٠٠ دينار للبرنامج اإلذاعي مع الطلبة

 مريم بندق
  تنفرد «األنباء» بنشر موافقات 
املدنية  رئيس ديــــوان اخلدمــــة 
عبدالعزيز الزبن على صرف مكافآت 
بعض جلان وفرق عمل العاملني 
في وزارة التربية تنفيذا ملطالبات 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
  فقد أحاط الزبن احلمود بشأن 
طلب املوافقة على منح مكافأة مالية 
قدرها ١٥٠ دينارا شهريا لكل من 
اعضاء فريق عمل تنفيذ وتخزين 
السجالت الطالبية لطلبة مدارس 
العام وعددهم ٧١ عضوا  التعليم 
عــــن الفترة مــــن ٢٠٠٩/٧/١ حتى 

.٢٠٠٩/١٢/١
  وقــــال: تقــــررت املوافقة على 
صــــرف مكافــــأة أعمــــال إضافية 
املزاولة  للمذكورين وفقا لكشف 
الفعلية اســــتثناء من أحكام قرار 
وزير املالية رقم ٣٤ لســــنة ١٩٧٧ 
عن فترة العمل املشــــار إليها مع 
الواردة  تطبيق جميع الضوابط 
بالقرار، على ان يتم الصرف من بند 
املكافآت (مكافآت أعمال إضافية) 
وان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية جهتكم 
ـ الباب األول ـ الذي يســــمح بهذا 

الصرف.
  وفــــي خطاب آخر قــــال الزبن 
للوزيرة: باإلشارة إلى كتبكم بشأن 
طلب املوافقة على صرف املكافآت 
املالية املقترحة لكل من العاملني 
ببعض مراكز العمل مقابل القيام 
مبهام في غير أوقات الدوام الرسمي 
وعددها ٣ موضوعات واملوضحة 

تفصيال باجلدول رقم (١).
  وإحلاقا لكتاب الديوان رقم (م 
خ م/٢٠١٠/٣٠/٥٩٧) الصــــادر في 
٢٠١٠/٩/٧ بشــــأن موافقة الديوان 
على قيام جهتكم بالصرف في حدود 
ما يصرف وفقا للقرارات املنظمة 
للصرف وهي قرار مكافآت املشاركني 
الكبار، رعاية  في أعمال تعليــــم 
التدريب، االمتحانات،  املتعلمني، 
املؤمترات، العمل اإلضافي وأعمال 
إلى  إلــــخ) دون حاجة  اللجان... 
الرجوع إلى الديوان ألخذ املوافقة 

على الصرف.
  نود اإلحاطة بأنه قد مت عرض 

هذه املوضوعات، حيث تقرر: 
  ١ـ  أن تقوم جهتكم باتخاذ الالزم 
بشأن طلبكم املتقدم وصرف مكافآت 
العاملني املدرجة بياناتهم بكتبكم 
املوضحة باجلــــدول املرفق وفقا 
لقرار وزير املالية رقم ٣٤ لســــنة 
١٩٧٧ عن املدد املدرجة بكتبكم وفقا 

ملزاولة كل منهم، وكذلك في ضوء 
كتاب الديوان املشــــار إليه اعاله، 
مع مراعاة التقيد بتطبيق ما جاء 

به من ضوابط وأحكام.
  ٢ـ أن يتــــم الصــــرف من بند 
املكافآت، وبشرط توافر االعتماد 
املالي الالزم في هذا البند مبيزانية 
جهتكــــم ـ الباب األول ـ للســــنة 
املالية احلالية الذي يســــمح بهذا 

الصرف.
  هذا، وخاطــــب الزبن الوزيرة 
حول املوافقة على ما جاء بكتاب 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 
العالي رقم ٨٤٠٩ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٢ 
بشــــأن طلب املوافقة على جتديد 
منح مكافــــأة ماليــــة قدرها ٤٥٠ 
دينارا لكل أعضــــاء جلنة وضع 
األسس واملعايير الالزمة لدراسة 
الطلبات واصدار املوافقات اخلاصة 
مبنح تراخيص املباني واالنظمة 
التعليمية مبدارس التعليم اخلاص 
وعددهم ١١ عضوا، وذلك اعتبارا من 

٢٠١٠/٢/١ حتى ٢٠١٠/٥/٣٠.
  نود اإلحاطــــة بأنه مت عرض 
املوضــــوع، حيث تقررت املوافقة 
على ان يتم خصم نسبة ٢٥٪ من 
قيمة املكافآت املقترحة للمشاركني 
في هذه األعمال وعددهم ١١ مشاركا، 
على ان يتم الصرف من بند املكافآت 
(نوع مكافــــآت اعمال اخرى) عن 
الفترة من ٢٠١٠/٢/١ حتى ٢٠١٠/٥/٣ 
وان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم فــــي هذا البنــــد مبيزانية 
جهتكمـ  الباب األول – الذي يسمح 
بالصرف مع مراعــــاة عدم جواز 
اجلمع بني هذه املكافأة وأية مكافأة 
اخرى مقررة لنفس العمل مبوجب 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١ 
لسنة ١٩٨٣ وتعديالته، بشأن بدل 
اللجان، أو قرار  حضور جلسات 
وزير املالية رقم ٣٤ لســــنة ١٩٧٧ 
بشأن مكافآت اعمال اضافية.ووافق 
الزبن أيضا على ما جاء في كتاب 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 
العالي رقم ٩٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٠ 
بشــــأن طلب املوافقة على اضافة 
هيا مجلــــي مجرن ألعضاء فريق 
املكلف باإلشراف واإلعداد  العمل 
للبرنامج التربوي اإلعالمي اخلاص 
بالتعــــاون مع  التربية  بــــوزارة 
تلفزيون الكويت للبث على الهواء 
مباشرة كل يوم جمعة أسبوعيا، 
ومنحها مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ 
دينار تصرف ملرة واحدة، أسوة 

بزمالئها.
الديوان رقم    وإحلاقا لكتــــاب 
٢٠١٠٠٢٠١٠٩٧٧ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ 

بشــــأن املوافقة علــــى منح فريق 
اليه أعاله وعددهم  العمل املشار 
١٨ عضوا، املكافأة املالية املقترحة 
والتي تتراوح مــــا بني (٥٠ ـ ١٥٠ 
دينــــارا) لكل منهم عــــن احللقة 
الواحدة ولعدد ٢٠ حلقة فقط مع 

خصم نسبة ٢٥٪ من قيمتها.
  نود اإلحاطــــة بأنه مت عرض 
املوضوع، حيث تقرر املوافقة على 
اضافة املذكورة ألعضاء فريق العمل 

املكلف باإلشراف واإلعداد للبرنامج 
التربوي اإلعالمي اخلاص بوزارة 
بالتعــــاون مع تلفزيون  التربية 
الكويت للبث على الهواء مباشرة 
كل يوم جمعة أسبوعيا، مع منحها 
املكافــــأة املقترحة من قبلكم وفقا 
لكشــــف املزاولة الفعلية، على ان 
يتم خصم نسبة ٢٥٪ من قيمتها 
وعلى ان يتم الصرف من بند املكافأة 
(مكافأة أعمال أخرى) تصرف ملرة 

واحدة وان يشترط توافر االعتماد 
املالي الالزم في هذا البند مبيزانية 
جهتكمـ  الباب األولـ  الذي يسمح 

بهذا الصرف.
  على صعيــــد متصل، خاطبت 
الوزيرة الزبن للموافقة على صرف 
مكافآت بعض فرق العمل واللجان 
األخرى، فقد خاطبت رئيس ديوان 
الزبن  املدنية عبدالعزيز  اخلدمة 
بشأن صرف املســــتحقات املالية 
الرئيســــي  العمل  ألعضاء فريق 
لبرنامــــج «مع الطلبــــة» اإلذاعي 

والتلفزيوني للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وجاء في خطابها: إحلاقا بكتابنا 
اليكم رقم ٣٢٧ بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٥ 
بشأن منح مكافأة مالية قدرها ٢٠٠ 
دينار ألعضاء فريق عمل برنامج 
«مع الطلبة» اإلذاعي والتلفزيوني 
للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وعددهم ٣٣ موظفا 
وذلك عن الفترة من ٢٠٠٩/١١/١ حتى 

.٢٠١٠/٢/٢٨
  وباإلشــــارة الــــى كتابكم رقم 
٢٠١٠٠١٠١٦١٢٣ بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٨ 
بشأن املوافقة على صرف مكافأة 
اعضاء فريق العمل املشــــار اليه 
أعاله وقدرها ٢٠٠ دينار بعد خصم 
٢٥٪ من قيمة املكافأة تصرف ملرة 

واحدة.
  ونظرا لقيــــام اعضاء الفريق 
باألعمال التي مت تكليفهم بها حسب 
ما جاء بقرار تشكيل الفريق، لذا 
يرجــــى املوافقة على صرف باقي 
املستحقات املالية ألعضاء الفريق 
وعددهم ٣٣ موظفا وذلك عن الفترة 

من ٢٠١٠/١٢/١ حتى ٢٠١٠/٢/٢٨.
  وكان خطاب الوزيرة املرفوع 
للزبن تضمن صرف املستحقات 
املالية لعدد ٥ مت تكليفهم بالعمل 
في املخيم الكشفي ٦٢ (من خارج 
الوزارة) وجاء فيه: باالشارة الى 
املوضوع أعاله وقرار الوزارة رقم 
١٧١٩٨ بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٤ بشأن اقامة 
املخيم الكشــــفي الثاني والستني 
(كبد) أدنــــاه يرجى املوافقة على 
صــــرف مســــتحقات املذكورين 
 ٢٠٠٩/١/١١ مــــن  الفترة  وذلك عن 
حتــــى ٢٠٠٩/١/٢٨ مبعدل صرف 
األعمــــال االضافية مبكافأة قدرها 
٥٦ دينارا لكل منهم وهم: عبدالعزيز 
بليدان الفضلــــي، حمود عبداهللا 
الشــــمري،  جراد، عبداهللا حميد 
منصور احمد محمود، السيد محمد 

ابراهيم.
  وحول صرف املستحقات املالية 
الســــكرتارية  للمكلفــــني بأعمال 
العلمي  امللتقــــى  فــــي  والطباعة 
اآلسيوي األول للشباب أبريل ٢٠١٠ 

نص خطاب الوزيرة على: باالشارة 
الى املوضــــوع أعاله والقرار رقم 
٢٠١٠/٢٥١٢٦ بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١ بشأن 
الفرعية للملتقى  اللجان  تشكيل 
العلمي اآلســــيوي األول للشباب 

أبريل ٢٠١٠.
  يرجــــى املوافقــــة على صرف 
املستحقات املالية للمكلفني بأعمال 
السكرتارية والطباعة في اللجنة 
املذكورة أعاله حيث انه مت الصرف 
للمكلفني ولم يتم الصرف للمكلفني 
بأعمــــال الســــكرتارية والطباعة 
وعددهم ١١ وذلــــك عن الفترة من 
يناير حتــــى ابريل ٢٠١٠ واملبينة 

بياناتهم وقيمة املكافأة.
  وطالبت الوزيرة أيضا بصرف 
املالية ألعضاء جلنة  املستحقات 
االشراف والتقومي ملسابقة تالوة 
وحفظ القرآن الكرمي بحسب اخلطاب 
التالي: باالشارة الى القرار الوزاري 
رقم ٢٢٥٥٨ بتاريخ ٢٠١٠/١/٧ بشأن 
تشكيل جلنة االشراف والتنظيم 
والتقومي ملســــابقة تالوة وحفظ 
القرآن الكــــرمي وقرار رقم ٣١٩٩٥ 
بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٦ بشأن ضم أعضاء 

جدد باللجنة.
  ونظرا لقيام املذكورين باجلدول 
أدناه بأعمال الطباعة والسكرتارية 
باللجنة ولم يتم صرف مستحقاتهم 

املالية.
  لذا يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية لألعضاء وذلك عن 
الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٤/٣١ 
مبعدل صــــرف األعمال اإلضافية 
(على بند أعمال أخرى) وبحد أقصى 
٢٠ يوما بالشهر وبياناتهم حسب 

اجلدول املنشور رقم (٢).
  هذا وطلبت احلمود من الزبن 
القائمني باالشراف على  استثناء 
متابعة نقل طالب وطالبات مدارس 
التربية اخلاصة من احلد األقصى 
للتكليــــف باألعمــــال االضافيــــة 
للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وقالت: 
باالشارة الى املوضوع أعاله وحاجة 
التربية اخلاصة لتكليف  مدارس 
موظفني لديها مبتابعة عملية نقل 
طالب وطالبات املدارس من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وذلك خالل 

العام الدراسي احلالي.
  لذا يرجى املوافقة على استثناء 
عواطف القالف ومحمد العتيبي من 
احلد األقصــــى للتكليف باألعمال 
االضافية ملدة ١٠ شــــهور اعتبارا 
من بداية العام الدراســــي احلالي 
وحتى نهايته، على ان يتم صرف 
١٢٠٠ دينار لهم وقد وافق الديوان 

على الصرف. 

 مريم بندق
  اعلــــن مديــــر عــــام منطقة 
االحمدي التعليمية طلق الهيم 
ان املنطقة ستوافق على تنظيم 
اختبارات مؤجلة للطلبة الراغبني 
في ذلك من سكان املنطقة الذين 
اجبرتهم ظروف تعرض منازلهم 
النفجارات الغــــاز الى االنتقال 
الى مساكن مؤقتة. وقال الهيم 
لـ«األنباء»: تبدأ االختبارات اليوم 
ولكن بالنســــبة لهؤالء الطلبة 
فيمكنهم تقــــدمي طلب لتأجيل 
االختبارات وسنوافق على ذلك 
مراعــــاة لظــــروف االنتقال من 
مســــاكنهم ورمبا عدم استعداد 
بعضهم لالختبارات وحفاظا على 

حقوق الطلبة. 

 «األنباء» تنفرد بنشر موافقات ديوان الخدمة على صرف مكافآت فرق ولجان عمل «التربية»

 الهيم لـ «األنباء»: اختبارات مؤجلة 
للراغبين من طالب األحمدي

 الذين أجبرتهم الظروف على االنتقال من مساكنهم
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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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

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

�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 

 جدول بمكاتبات وزارة التربية للديوان 

 م 
 رقم 

الكتاب 
 الموضوع  التاريخ 

 ٢٠١٠/٩/٢٣  ٩٧٢  ١ 

 طلب املوافقة على منح  مكافأة مالية قدرها ٥٦ 
دينارا لكل من: ١ ـ عبدالعزيز بليدان الفضلي، 

٢ ـ حمود عبداهللا جراد، ٣ ـ عبداهللا حميد 
الشمري، ٤ ـ منصور أحمد محمود، ٥ ـ السيد 

محمد ابراهيم ـ املكلفني بالعمل باملخيم الكشفي 
٦٢ من خارج الوزارة، وذلك عن الفترة من 
٢٠٠٩/١/١١ حتى ٢٠٠٩/١/٢٨ ـ مبعدل صرف 

االعمال االضافية وفقا لكشوف املزاولة الفعلية 
ـ تصرف ملرة واحدة. 

 ٢٠١٠/٩/٢٣  ٩٧٣  ٢ 

 طلب منح مكافأة مالية تتراوح ما بني ٣٧ ـ ٣١٢ 
دينارا لكل من املكلفني بالعمل باللجان الفرعية 
للملتقى العلمي اآلسيوي األول للشباب ابريل 
٢٠١٠ وعددهم ١١ عضوا نظير تكليفهم بأعمال 
الطباعة والسكرتارية ـ وذلك عن الفترة من 
يناير حتى ابريل ٢٠١٠ ـ وذلك وفقا لكشوف 

املزاولة الفعلية لكل منهم ـ تصرف ملرة واحدة.
 

 ٢٠١٠/٩/٢٣  ٩٧٤  ٣ 

 طلب املوافقة على منح مكافأة مالية تتراوح 
ما بني ٢٩٠٫٦٦٧ ـ ٣٢٠ دينارا لكل من ١ ـ علي 
محمود عبد علي، ٢ ـ رقية ناصر عبداهللا، ٣ ـ 
دالل عايض املطيري ـ املكلفني بأعمال الطباعة 
والسكرتارية بلجنة اإلشراف والتقومي ملسابقة 

تالوة القرآن الكرمي ـ وذلك عن الفترة من 
٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٠/٤/٣١ مبعدل صرف االعمال 
االضافية وفقا لكشوف املزاولة الفعلية وبحد 
اقصى ٢٠ يوما بالشهر ـ تصرف ملرة واحدة. 

 عبلة العيسى 

 مريم بندق
  أكدت مديرة إدارة التطوير 
التربية  بـــوزارة  والتدريب 
العيسى على ضرورة  عبلة 
استحداث نظام جديد يسمى 
«الترخيص للتدريب» للذين 
يتم اختيارهم لتنفيذ دورات 
تدريبية فنية وإدارية للهيئات 
العاملة  التعليمية واإلدارية 

في املدارس.
  وأوضحت العيسى ان هذا 
النظام يهدف لضمان توافر 
مواصفات املدرب الناجح فيمن 
يتم االســـتعانة بهم لتنفيذ 
التدريبية  الـــدورات  خطط 

بإدارة التطوير والتنمية والتي أهمها ثقافة التدريب واملهارات 
والقدرات اخلاصة، الثقافة العامة، القدرة على اثبات احلضور 
أثناء عمليات التدريب والتمكن من ضبط عملية التدريب وفق 

املنظومة املرصودة.
  وأضافت ان الترخيـــص للتدريب يهدف ايضا الى إخضاع 
املدربني الى دورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم الى املستوى 
الذي يعترف بهم كمدربني وفـــق األنظمة العاملية املعمول بها 

والتي تخضع للتقييم الدوري.
  واستطردت: هذا النظام يتطلب إخضاع املدربني الى دورات 
تدريبية كل سنتني لتجديد الترخيص لهم ملمارسة مهنة املدرب. 
وتطرقت الى النظام احلالي موضحة ان عملية اختيار املدربني 
حاليا مبنية علـــى العالقات االجتماعيـــة العامة لعدم وجود 
معاييـــر تخصصية واضحة. وأعلنت ان جهاز التوجيه الفني 
يتولى اآلن عمليات التدريب وهو مثقل باألعباء واملهام املتشعبة 
والكبيرة من عمليات تأليف الكتب وإجراء املقابالت ومتابعة 

العمل امليداني وخالفه الى جانب التدريب. 

 العيسى: اختيار مدربي المعلمين
   يتم وفق العالقات العامة!

 

 يجب ان يكون وفق مواصفات محددة

 Mariembondok@hotmail.com 


