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وفد كويتي يطلع على تجهيزات سلطنة عمان الفنية لتعداد 2010

مس����قط � كونا: يقوم وفد م����ن ادارة التعداد واالحصاءات 
السكانية بالكويت برئاسة املستشار لشؤون االحصاء د.عبداهلل 
سهر حاليا بزيارة لسلطنة عمان لالطالع على جميع الترتيبات 
واالجراءات التي اتخذتها ادارة التعداد العمانية متهيدا إلجراء 

تعداد 2010. وقد التق����ى الوفد الكويتي امس عدد من الفنيني 
واملديرين العاملني مبشروع التعداد العماني برئاسة مدير عام 
التعداد ورئيس جلنة اإلحصاء باألمم املتحدة علي بن محبوب 
حسن الذي قدم حملة حول االحصاء في سلطنة عمان والرؤية 

املس����تقبلية لتعداد 2010 باالضافة الى اعطاء قاعدة البيانات 
اجلغرافية اخلاصة به وحصر املباني واملساكن واألسر واملنشآت 

باالضافة الى العديد من األمور اخلاصة بتعداد السلطنة.
من جانبه قال د.عبداهلل سهر في تصريح ل� »كونا« امس 

»ان زيارة الوفد ه����ي لالطالع على التجهيزات التي تقوم بها 
الس����لطنة لتعداد 2010 وذلك لالستفادة منها«، مشيرا الى ان 
السلطنة قطعت شوطا كبيرا في الترتيب والتجهيز لهذا التعداد 

الذي سيجرى في ديسمبر املقبل.

الكويتية  أصدرت اجلمعي����ة 
ملتابعة وتقييم االداء البرملاني بيانا 
لها على لسان عضو مجلس االدارة 
ورئيس جلنة املتابعة فايز النشوان 
جاء في����ه: ان اجلمعية الكويتية 
البرملاني  االداء  ملتابعة وتقيي����م 
تابعت ما دار على الساحة البرملانية 
بعد تبعات استجواب وزير االعالم 
ووزير النفط، وقد الحظت اجلمعية 
خروج أكثر من نائب عن س����ياق 
احلوار االخالقي الذي البد من أن 
يتصف به نواب االمة وممثلوها، 
لذا فإن اجلمعية ترفض املستوى 
غير الالئق في العالقة بني نواب 
االمة والتراشق االعالمي املتبادل 
بينهم، فيجب على النائب احلفاظ 
على مستوى احلوار الراقي والطرح 
املتزن، ويحافظ بقدر املس����تطاع 
على عالقة جيدة مع بقية زمالئه 

حتى لو خالفوه الرأي.
واجلمعية اذ تؤكد انها محايدة 
بطبيعة احلال وتقف على مسافة 
متساوية بني جميع النواب، وهدف 
اجلمعية االساس����ي هو النهوض 
مبستوى االداء البرملاني الذي بدأ 
ينخفض بش����كل مريب، السيما 
قبل وبعد كل استجواب، فتتبادل 
االتهام����ات بني الن����واب املؤيدين 
والرافضني بشكل ال يتسق واالخالق 
النيابية. وتؤكد اجلمعية ان هبوط 
مستوى احلوار بني النواب سواء 
داخل قاعة عبداهلل السالم أو في 
وسائل االعالم هو أمر مرفوض، وان 
اجلمعية بصدد التحضير ملؤمتر 
يناقش كيفية رفع مستوى احلوار 
ب����ني النواب وااللت����زام بالالئحة 
الداخلية واحلفاظ على مستوى 
متميز ف����ي أداء ن����واب االمة في 
الرقابة  البرملان والتركيز عل����ى 

والتشريع على حد سواء.

ثانويتا لطيفة الفارس 
للبنات والمباركية 

للبنين تفوزان بمسابقة 
ميكانيكا السيارات

مبشاركة 42 مدرسة ثانوية 
للبن����ات مثلتها 168 طالبة و58 
مدرسة ثانوية بنني مثلها 232 
طالبا مبجموع كلي 400 طالب 
وطالبة حس����م احلاسب اآللي 
نتيجة مسابقة التوعية املرورية 
»العالمات املرورية قانون املرور« 
أول محاور أنش����طة مس����ابقة 
الس����يارات واألنظمة  ميكانيكا 
الثامنة عش����رة 2010  املرورية 
والتي تق����ام حتت رعاية وزير 
الش����يخ جابر اخلالد  الداخلية 
وينظمها النادي العلمي بالتعاون 
مع وزارت����ي التربية والداخلية 
وبدع����م من مؤسس����ة الكويت 
العلم����ي واحتاد وكالء  للتقدم 
الس����يارات الذي يشارك للمرة 

األولى.
وقد شهدت املسابقة منافسات 
قوية بني طالبات املدارس املشاركة 
أسفرت عن النتائج التالية: املركز 
األول: حققته مدرس����ة لطيفة 
الفارس الثانوية بنات بحصولها 
على 99.75 درجة. املركز الثاني: 
ثانوية فاطمة الهاش����مية بنات 
مبجموع 99 درجة. املركز الثالث: 
ثانوية هدية بنات مبجموع 98.75 

درجة.
ثم جاءت مدرس����تا النهضة 

)رابعا( واليرموك )خامسا(.
وفي مسابقة التوعية املرورية 
لطالب املدارس الثانوية أسفرت 
النتائج عن فوز ثانوية املباركية 
بنني باملركز األول وحصلت على 
99.75 درجة، وجاءت في املركز 
الثاني ثانوية جابر املبارك بنني 
وحصلت على 96.50 درجة، وفي 
املركز الثالث ثانوية النصر بنني 

وحصلت على 96.25 درجة.
بعدها ج����اءت ثانوية احمد 
ش����هاب الدين )رابعا( وثانوية 

بالط الشهداء )خامسا(.
وقال أمني عام النادي العلمي 
العليا املنظمة  اللجنة  ورئيس 
املنفوحي ان  للمسابقة م.أحمد 
مسابقة التوعية املرورية تعتبر 
أحد أهم محاور مسابقة ميكانيكا 
الس����يارات واألنظمة املرورية 
لكونها تعرف الطلبة والطالبات 
على اللوحات االرشادية املوجودة 
على الطرق ومدلوالتها وااللتزام 
بها وتطبيقها وعقوبة كل مخالفة 
التي حتس����ب على  والنق����اط 

املخالف.

النشوان: »تقييم األداء« 
ترفض المستوى غير الالئق 

في العالقة بين النواب

فايز النشوان


