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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل بــودي الـكـرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

جنود جا�سم عبداهلل بودي

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم الع�سرون

�أ - 1938 م.

ب - 1939 م.

جـ - 1940 م.

يف �أية �شنة مت تاأ�شي�س �شركة ماء �لكويت لتنظيم عملية 

نقل �ملياه عن طريق �ل�شفن �ل�شر�عية وتوزيعها؟

�ختار �لإجابة �ل�شحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

 : الأربعة  باأبعادها  املجتمع  يف  كبري  دور  لها  ملا   .................. بناء  املهمة  الأوقــاف  من   : الفراع  اأكمل 

الإميانية والعلمية والثقافية والجتماعية ، عن النبي »�ص« : »من بنى ..................  يف الدنيا اأعطاه 

، وعن حفيده الإمام  األف عام مدينة من ذهب وف�سة ولوؤلوؤ وزبرجد«  اأربعني  اهلل بكل �سرب منه م�سرية 

جعفر ال�سادق »ع« : »من بنى .................. بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة«

اأكمل الفراغ:

تاأ�سي�ص مراكز لرعاية .................. الكرمي وجعلها وقفًا من اأجل ت�سجيع الن�صء وال�سباب من اجلن�سني 

على حفظ ............... الكرمي والتدبر فيه ، فعن النبي »�ص« : » خريكم من تعلم ............... وعلمه« 

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

1- امل�ساجد - م�سجدًا - م�سجدًا

2- املدار�ص - مدر�سة - مدر�سة

3- املنابر - منربًا - منربًا

1- الكتاب

2- احلديث

3- القراآن

امل�سـابــقــــة   الـعـــ�ســرون 

فريقان إلعداد ومتابعة مشروعات الخطة
وميزانيات العامين 2011/2010 و2012/2011

يترأسهما الرشيد والرشيدي ويضمان أعضاء من »التخطيط« و»المالية« والتوريدات

راضي الرشيدي خالد الرشيد

بتقارير دورية كل 15 يوما عن 
املالي  العمل في الصرف  تقدم 

على مشروعات اخلطة.
ـ إجراء املناقالت املالية في 
ميزانيات املشروعات في إطار 
لوائح وزارة املالية بعد موافقة 

رئيس القطاع ومبرراته.
العــــام  إعــــداد ميزانيــــة  ـ 
 2012/2011 الثاني من اخلطــــة 
بالتنسيق مع القطاعات املعنية 

بالوزارة.
ـ تلقي طلبات االســــتعانة 
مبكاتب استشــــارية من فريق 
املتابعــــة ملراجعــــة وتدقيــــق 

البيانات املالية.
ـ متابعــــة طلــــب رؤســــاء 
للمناقصــــات  املشــــروعات 
واستكمال اإلجراءات املطلوبة 

في املوعد احملدد.
ـ حصر املشكالت التي تواجه 
املالي،  التنفيــــذ من اجلانــــب 
واقتراح سبل معاجلتها ورفعها 

الى فريق املتابعة.
ـ التنسيق مع اجلهات املعنية 
داخل وخارج الــــوزارة إلعداد 
التقديرات املالية للخطة السنوية 

للعام الثاني 2012/2011.
ـ عقد االجتماعات مع جلان 
وفرق املشــــروعات ملناقشــــة 
املالحظات املاليــــة والرد على 

تساؤالتهم في هذا اجلانب.
ثالثا: تعقد االجتماعات بصفة 
دورية او وفقا لتحديد رئيس 
الفريق فــــي غير أوقات الدوام 

الرسمي.
رابعا: يحق لكل من الفريقني 
االستعانة مبن يراه الزما لتنفيذ 

املهام احملددة.
خامسا: تصرف مكافأة مالية 
شــــهرية ألعضاء فريق العمل 
تقدرها وزيرة التربية من بند 

أعمال أخرى.
سادسا: على جميع اجلهات 
بالوزارة العلم والعمل مبوجبه 

وتسهيل مهمة عمل الفريقني.
القرار  ســــابعا: يعمل بهذا 
اعتبــــارا من تاريخه ويلغى ما 
يتعارض معه من قرارات سابقة 
ويستمر العمل به حتى نهاية 

مارس 2011.

ـ إعداد تقارير املتابعة اآللية 
التي ستقدم دوريا لألمانة العامة 
للمجلــــس األعلــــى للتخطيط 
التنسيقي  الفريق  الى  ورفعها 

الرئيسي.
ـ وضع أسس تشكيل اللجان 

الفرعية وتوثيق أعمالها.
ـ حصر املشكالت التي تواجه 
املقترحات  التنفيــــذ ووضــــع 
اخلاصة مبعاجلتها ورفعها الى 

الفريق التنسيقي الرئيسي.
ـ التنســــيق مــــع اجلهــــات 
الوزارة  املعنية داخل وخارج 
إلعداد اخلطط السنوية ضمن 
إطار اخلطة اإلمنائية للسنوات 

2011/2010 ـ 2014/2013.
ـ عقد االجتماعات مع اللجان 
والفرق املتخصصة ملناقشــــة 

املالحظات الفنية.
ـ اإلشراف على أعمال فريق 
السكرتارية لتنفيذ مهام الطباعة 
والتصوير وتصدير وتســــلم 

وتوثيق املستندات وحفظها.
ثانيا: تشكيل الفريق املالي 
إلعــــداد ومتابعــــة ميزانيات 
مشــــروعات اخلطة اإلمنائية 
للعامني 2011/2010 ـ 2012/2011 

من التالية اسماؤهم:
راضي الرشــــيدي ـ الوكيل 
املالية، وليد  املساعد للشؤون 
القطانـ  مدير ادارة التوريدات، 
أنيســــة الوهابيـ  مدير اإلدارة 
املاليــــة، فائقة محمدـ  مراقبةـ  
ادارة التوريدات، متاضر العرادة 
ـ رئيس قسم امليزانية ـ اإلدارة 
املالية، محمــــد املليجي ـ كبير 
اختصاصيــــني، عالء حســــني 
ـ مراجــــع حســــابات ـ اإلدارة 
ـ  أبواملعاطي  املالية، حســــني 
مراجع حساباتـ  اإلدارة املالية 
وجوزيف شــــكري ـ محاسب ـ 

قسم امليزانية.
الفريق على  تتحدد مهــــام 

النحو التالي:
ـ إعداد آليات املتابعة املالية 
واإلجراءات والنماذج اخلاصة 

بها للعام املالي 2011/2010.
ـ متابعة الصرف املالي من 
ميزانيات املشروعات احملددة 
في الســــنة األولى من اخلطة 
2011/2010 وتزويد فريق املتابعة 

مريم بندق
التربية  اعتمــــدت وزيــــرة 
العالــــي  التعليــــم  ووزيــــرة 
د.موضــــي احلمــــود تشــــكيل 
الفريــــق التنفيــــذي ملتابعــــة 
مشــــروعات اخلطط السنوية 
لوزارة التربية في إطار تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية متوسطة املدى 
لألعوام 2011/2010ـ  2014/2013، 
والفريق املالي إلعداد ومتابعة 
ميزانيات مشــــروعات اخلطة 
اإلمنائيــــة للعامني 2011/2010ـ  

.2012/2011
الوزاري  القــــرار  وجاء في 
الصادر بهذا الشأن: بعد االطالع 
على القرار الوزاري رقم 2010/222 
الصادر بتاريخ 2010/4/22 بشأن 
تشكيل الفريق التنفيذي ملتابعة 
مشــــروعات وزارة التربية في 
البرنامــــج احلكومــــي للفصل 

التشريعي الثالث عشر.
وطلب األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط بشأن إعداد 
خطة العــــام الثاني من اخلطة 
اإلمنائية 2012/2011، واالجتماع 
بــــني »التخطيط  التنســــيقي 
املالي  واملعلومــــات« والقطاع 
الذي عقــــد بتاريخ 2010/7/20 
بحضور وكيل وزارة التربية، 

مت إصدار القرار التالي: 
أوال: تشــــكيل فريق إعداد 
ومتابعــــة مشــــروعات اخلطة 
اإلمنائية للسنوات 2011/2010 ـ 
2014/2013 من التالية أسماؤهم: 
د.خالد الرشيدـ  الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات، ســــالم 
الفيلكاويـ  مدير إدارة التخطيط، 
دالل البالولـ  مراقب التخطيطـ  
إدارة التخطيط، محمد البلوشي 
ـ  ـ مراقب اقتصاديات التعليم 
ادارة التخطيط، أمل بهبهاني ـ 
مراقب املتغيرات البيئيةـ  إدارة 
التخطيط، سالمة عمارـ  مستشار 
مبكتب وزيرة التربية، وضحى 
الظفيريـ  مراقب املتابعة الفنية 
مبكتب الوكيل املساعد للتخطيط 

واملعلومات.
الفريق على  تتحدد مهــــام 

النحو التالي:
ـ متابعــــة البرنامج الزمني 

السنوي لتنفيذ املشروعات.
ـ رسم اخلرائط التخطيطية 

الشهرية لتنفيذ املشروعات.
املتابعــــة  آليــــات  إعــــداد  ـ 
واإلجراءات والنماذج اخلاصة 

بها.
ـ تلقــــي تقارير تقدم العمل 
في تنفيذ املشروعات املختلفة 
واتخاذ اجراءات احلصول عليها 
بصفــــة منتظمة فــــي املواعيد 

احملددة.
ـ تلقي طلبات االســــتعانة 
مبكاتب استشارية وإرشاد الفرق 
في تعبئة النماذج اخلاصة بهذا 

الشأن.

الحمود: استعدادات العام الدراسي 2011/2010 متميزة ومكتملة
دشنت أمس أولى الجوالت التفقدية بزيارة 5 مدارس في منطقتي حولي واألحمدي بمرافقة السديراوي والصايغ

الس�ديراوي ل�� »األنب�اء«: توفي�ر ممرضين ل� 120 مدرس�ة م�ن أول ي�وم دوام للطلبة
الصاي�غ ل�� »األنب�اء«: أعم�ال صيانة الم�دارس تنته�ي قب�ل دوام الطلب�ة بوقت كاف

مريم بندق
التربية  اعلنـــت وزيـــرة 
ووزيـــرة التعليـــم العالـــي 
د.موضي احلمود ان استعدادات 
العام الدراسي اجلديد 2011/2010 
ستكون متميزة ومكتملة على 
مســـتوى املناطق التعليمية 

الست.
وقالت الوزيرة احلمود في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء«: 
ستكون بإذن اهلل االستعدادات 
متميـــزة ومكتملـــة لتوفير 
متطلبات املدارس من الكوادر 
البشرية سواء من املعلمني او 
اإلداريني او الهيئات االشرافية 
والفنية الى جانب التجهيزات 
واألجهزة واخلدمات املساندة 
وجتهيز املختبرات وغيرها من 
احتياجات الطلبة والعاملني.

جاءت تصريحات احلمود 
بعد ان دشنت اولى اجلوالت 
امليدانية لتفقد اســـتعدادات 
املـــدارس الســـتقبال الطلبة 
بداية العام الدراســـي اجلديد 
2011/2010 صباح امس بزيارة 
عدد من مدارس منطقتي حولي 
ومبارك الكبير يرافقها وكيلة 
الوزارة متاضر الســـديراوي 

ووكيل قطاع املنشآت م.محمد 
الصايغ الذي قال: جاءت اجلولة 
بشكل عشـــوائي في اختيار 
املدارس حيث حرصت الوزيرة 
احلمود على االطالع على اعمال 
الصيانات التي تتم داخل هذه 
االلتزام بتنفيذ  املدارس دون 
جـــدول معد مســـبقا لبعض 

املدارس.
شملت اجلولة 5 مدارس هي 
فرحان اخلالد، الرقة االبتدائية 
التحريـــر،  بنـــات، روضـــة 
غزية بنـــت جابر، ونوفل بن 

احلارث.
وأضاف الصايغ: اطمأنت 
الوزيرة على أعمال الصيانات 
فـــي بعض هذه  انتهت  التي 
املدارس التي شملتها اجلولة 
والتي متت مبســـتوى متميز 
ومنهـــا علـــى ســـبيل املثال 
رخصة روضة التحرير التي 
يفوق عمر إنشـــائها 30 عاما 
ظهرت بعد اعمال الصيانات 
والتحديث واستخدام األلوان 
احملببة لنفوس االطفال كأنها 
جديـــدة وحديثـــة اإلنشـــاء 
للدرجة التي جعلت الوزيرة 
 تتساءل »معقولة لدينا مباني

رياض اطفـــال رائعـــة بهذا 
املستوى«.

وزاد قائال: اطلعت الوزيرة 
ايضا اثناء اجلولة على املباني 
اجلديـــدة اإلضافيـــة التي مت 
ادخالها ضمن املباني احلالية 
للمـــدارس لتخفيف الكثافات 
الطالبيـــة التـــي تعاني منها 
بعض املناطق السكنية حيث 
تفقدت املبنى اجلديد ملدرسة 
فرحان اخلالد مبنطقة حولي 
والذي اكتمل بناؤه ومرفقاته 
الطلبة  وجتهيزاته الستقبال 
التيـــار  باســـتثناء اطـــالق 
الكهربائي حيث بدأت وزارة 
الكهرباء األعمال األساســـية 
املطلوبة إليصـــال التيار الى 

املبنى اجلديد.
وأعلن الصايغ ان اجلولة 
شـــملت ايضا تفقـــد صاالت 
املســـارح املخصصة لتقدمي 
الغذائيـــة لتالميذ  الوجبات 
املرحلة االبتدائية اعتبارا من 
بداية العام الدراسي والتي مت 
اعدادها وجتهيزها الى جانب 
تخصيص اماكـــن اخرى في 
املـــدارس التي ال تتوافر فيها 

هذه الصاالت.

السديراوي: هيئات تمريضية في 120 مدرسة

المباني اإلضافية كفيلة بتخفيف الكثافات الطالبية

انتهاء أعمال الصيانة قبل دوام الطلبة بوقت كاف

مشاهدات من واقع الجولة

إيصال التيار الكهربائي لصاالت التربية البدنية بعد العيد

دوام عمال النظافة أمس

قالت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي انه سيتم توفير املمرضني 
واملمرضات في 120 مدرسة مع اول يوم لدوام الطلبة. واوضحت السديراوي 
ل� »األنباء« ان العقد الذي وقعته الوزارة مع احدى ش��ركات االجهزة الطبية 

ينص على توفير العمالة من اول يوم دوام للقيام باالعمال املطلوبة منها.

اكدت د.موضي احلمود ان الوزارة نفذت خطة مقننة بحس��ب احتياجات 
املدارس الس��تحداث مبان اضافية في بعض املدارس التي تعاني من وجود 
كثافات طالبية، مشيرة الى ان هذه املباني لن تختلف عن املباني القائمة ولن 
تكون بعيدة عنها وستساهم بش��كل جذري في تخفيف الكثافات الطالبية، 
وموضح��ة ان الوزارة راعت اهمية وجود املس��احات الضرورية التي تكفي 

هذه املباني وحتافظ على حق الطالب في املالعب والساحات اخلضراء.

اك��د الصايغ ان جميع اعمال الصيانة س��تنتهي في املدارس قبل دوام 
الطلبة بوقت كاف وقال الصايغ: أش��رف بنفسي على اعمال املراقبني في 

املناطق التعليمية التي حتتاج مدارسها الى هذه الصيانات.

عبرت الوزير احلمود عن س��عادتها البالغ��ة عندما تفقدت مبنى روضة 
التحرير في منطقة الرقة. وجس��دت مالمح وجهها الفرحة الغامرة التي بدت 
عليها عندما كانت تتجول في الفصول الدراس��ية وتشاهد االلعاب التربوية 
والبيئة التعليمية اجلذابة، وقالت: بالفعل لدينا مدارس رياض اطفال تضاهي 
ف��ي جتهيزاتها املس��تويات العاملي��ة وال ابالغ اذا قل��ت ان جتهيزاتنا احدث 

واشمل ملختلف اخلبرات التعليمية التي تناسب االطفال في هذا العمر.

س��يتم ايصال التيار الكهربائي لصاالت التربية البدنية اجلديدة بعد 
العيد مباشرة لتكون جاهزة ملمارسة الطالب التمارين الرياضية بحسب 

املناهج املعدة لهم.

تزامنت اجلولة مع التاريخ احملدد لش��ركات النظافة � الذي صادف امس 
ايضا � لبدء توزيع العمالة على املدارس، حيث الحظت الوزيرة وجود عمالة 

في بعض املدارس التي شملتها اجلولة تقوم بأعمال التنظيف.

مقابالت مراقبي التربية 
الخاصة اليوم

تبــــدأ اليوم مقابــــالت اختيار 
مراقبي التربية اخلاصة للمناطق 
التعليمية الســــت وذلك الختيار 
مراقبــــني باألصالة بدال من الندب 
اللجنــــة وكيلة  تــــرأس  احلالي. 

التعليم العام منى اللوغاني.

منى اللوغاني

»مديري العموم« لسد شواغر الوظائف القيادية بالمناطق
مريم بندق

طالب مديرو عموم املناطق 
التعليمية بسد الشواغر في 
مناصب مديـــري ومراقبي 
ورؤســـاء األقسام باملناطق 
اعتبـــارا مـــن بدايـــة العام 

الدراسي اجلديد.
وأكدوا خـــالل اجتماع 
مجلـــس مديـــري العموم 
األخير وجـــود معاناة في 
اجناز األعمال لوجود هذه 
الشواغر وطالبوا بالعمل 
علـــى اعـــالن الضوابـــط 
والشروط للترشح للوظائف 
واجراء املقابالت املطلوبة، 
وفيما يلي بيان بالشواغر 

احلالية املطلوب شغلها:

مالحظاتمراقبمديرالمنطقة

مراقب التربية اخلاصةمدير الشؤون اإلدارية والفنيةحولي
مدير إدارة األنشطة التربوية

مراقب املوارد البشريةمدير الشؤون اإلدارية والفنيةالفروانية
مراقب التربية اخلاصة

مدير الشؤون اإلدارية والفنيةاجلهراء
مراقب اخلدمات العامة

مبنى املنطقة 
التعليمية قدمي 
وال توجد غرف 
للموجهني الفنيني

مراقب التربية اخلاصة
مراقب األنشطة املدرسية

مراقب التربية اخلاصةمدير الشؤون اإلدارية والفنيةالعاصمة

األحمدي
مراقب اخلدمات

مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة
مراقب التربية اخلاصة

مبارك 
مراقب التربية اخلاصةمدير الشؤون اإلدارية والفنيةالكبير

»األنباء« تنشر جدوالً بجميع الشواغر في المناطق التعليمية الست

محمد الصايغ متاضر السديراوي د.موضي احلمود


