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العدساني: البرامج التدريبية تثري »الرقابة«

المطيري: »اإلنتربول« يوصي بمكافحة االتجار بالبشر
دمش����ق � كون����ا: اكد مؤمتر 
االنتربول الدولي االول ملكافحة 
االجتار بالبش����ر أم����س اهمية 
التعاون بني االنتربول وبرنامج 
االمم املتحدة ملكافحة هذه اجلرمية 
التي تش����كل انته����اكا حلقوق 

االنسان.
وقال ممثل الكويت في املؤمتر 
ومدير ادارة متابعة شؤون مجلس 
االمة بوزارة الداخلية املقدم بندر 
املطي����ري ان املؤمتر الذي ختم 
اعماله أمس أوصى بإعداد آلية 
دولية ملكافحة االجتار بالبشر. 

واش����ار الى انه مت اعتماد يوم 
الس����ابع من يونيو وهو اليوم 
االول للمؤمتر يوما عامليا ملكافحة 
االجتار بالبشر اضافة الى اعتماد 

عقد املؤمتر بشكل سنوي.
وذك����ر ان املؤمت����ر كل����ف 
الدولي بنشر قاعدة  االنتربول 
بيانات تتضمن جميع املنشورات 
واوراق عم����ل املؤمتر للجمهور 
وذلك بهدف خل����ق وعي كامل 
بخطورة ظاهرة االجتار بالبشر 

في العالم.
واضاف ان املؤمتر طلب من 

جميع املنظمات والهيئات الدولية 
الظاهرة والعمل  االهتمام بهذه 
على نشر الوعي والتحذير من 
خطورتها ف����ي مختلف احملافل 

واملنتديات الدولية.
وقال ان املؤمتر ش����ارك في 
ايام  أنشطته وعلى مدى ثالثة 
51 دولة اضافة الى 10 منظمات 
دولية وناقش خاللها جتارب 10 
دول منها االمارات العربية التي 
اصدرت قانونا مبكافحة االجتار 
بالبشر عام 2007 وسورية في 

عام 2010.

الحمود لـ »األنباء«: االنتهاء من جميع اإلجراءات المطلوبة للترفيع 
الوظيفي للعاملين اإلداريين في »التربية« 31 ديسمبر المقبل

السديراوي: فريق عمل لتقديم الوجبات الغذائية لالبتدائي

مكافآت تشجيعية للمدارس االبتدائية المتميزة

زور، منى مكي محمد.

اعمال الطباعة والسكرتارية 
واصدار القرارات:

فيصل سليمان اجلطيلي، 
عبداخلالق عبدالستار احمد، 
شادي عبدالسالم عبداملطلب، 
هبة صالح محمد الفجري، رشا 
سالم عبداهلل حمادة، دالل مطلق 
املبارك،  العنزي، منى مشعل 
حنان يعقوب يوسف الطويل، 
امل عب���داهلل مخلف العنزي، 
رفعه سالم عبدالهادي اجلمي، 
س���ارة مبارك فهد البسيكان، 
جمال عبداحلليم الفحل، شيخة 

راشد مظفر.

المراسلون:

محمد راشد اخللف، تركي 
محمود حسني.

الترفيع  الصادر للقيام بأعمال 
الوظيفي تتولى الوكيل املساعد 
للقطاع االداري عائشة الروضان 
رئاس���ة الفريق عل���ى ان يضم 

اعضاء في 4 مجموعات هي:
االشراف واملراجعة:

خالد بوكحيل، محمد االحمدي، 
راش���د العجيل، رجاء بوعركي، 
منال الشطي، فاطمة الصراف، علي 

شمس الدين، محمد الزواوي.

مجموعة الباحثين:

الس���يد عبدالكرمي،  محمود 
نادية عبدالرسول املويل، علياء 
علي احلمر، حياة عبدعلي محمد 
حسن، منيرة بدر اخلضر، موضي 
اليتي���م، فاطمة عبداهلل  ناصر 
العم���ار، عبير محمود ش���هاب 
محمود، فاطمة عبدالكرمي حسني، 
صالح الدين س���ليم عثمان ابو 

بالتصنيف الوظيفي والقرارات 
الوزاري���ة الصادرة عن الوزارة 

بشأن الترفيع الوظيفي.
وقالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان الفريق كل���ف بأن يتم بحث 

جميع الوظائف واصدار قرارات 
الترفيع الوظيفي الالزمة لها الى 
جانب اصدار ق���رارات الترفيع 
الوظيف���ي وتخزينها في نظام 

النظم املتكاملة.
وبحسب قرار الوزيرة احلمود 

مراقب االنشطة املدرسية � مبارك 
الكبي����ر، ليلى الش����ريف مراقب 
التعليم االبتدائي � حولي، ماجد 
العلي مراقب االنشطة املدرسية 
� الفروانية، ب����در الدويك رئيس 
قسم اخلدمات العامة � االحمدي، 
علياء الغنام رئيس قسم التغذية 
� ادارة اخلدم����ات العام����ة، نادية 
العبداهلل رئيس قس����م االسكان 
� ادارة اخلدم����ات العامة، متاضر 
العرادة رئيس قس����م امليزانية � 
االدارة املالية، غنيمة دشتي رئيس 
قسم االنشطة االجتماعية � ادرة 
االنشطة املدرسية، خالد عبداملعز 

ادارة اخلدمات العامة.
ثانيا: يناط بفريق العمل املهام 

التالية:
1 - دراسة موضوع الوجبات 
الغذائية دراسة شاملة وعلى وجه 

اخلصوص النقاط التالية:

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان االنتهاء من جميع االجراءات 
الوظيفي  املطلوب���ة للترفي���ع 
للعامل���ني االداريني ف���ي وزارة 
التربية سيتم بتاريخ 31 ديسمبر 
املقبل. وكشفت الوزيرة احلمود 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
عن تش���كيل فريق عمل حلصر 
العاملني بالوزارة من غير وظائف 
الهيئة التعليمية وتصنيفهم من 
التي يشغلونها  الوظيفة  حيث 
حاليا بحسب مركز العمل، على 
ان يتم حتديد املسمى الوظيفي 
ل���كل موظ���ف حس���ب املؤهل 
الدراسي ومدة اخلبرة في مجال 
الوظيفة التي يش���غلها على ان 
يتم ذلك مبا يتناسب مع تعاميم 
املرتبطة  املدنية  ديوان اخلدمة 

مريم بندق
يترأس مدي����ر ادارة اخلدمات 
العامة وليد بن غيث فريق عمل 
لوض����ع آلي����ة تطبي����ق وتقدمي 
الوجب����ات الغذائي����ة في مدارس 
املرحل����ة االبتدائية على ان يرفع 
التقرير الى مجلس الوكالء بتاريخ 
30 نوفمبر املقبل. وبحسب قرار 
اعتمدته وكيل����ة الوزارة متاضر 

السديراوي جاء فيه:
قرر: أوال: يش����كل فريق عمل 
لوضع آلية تطبيق وتنسيق وتقدمي 
التغذية ملدارس املرحلة  وجبات 

االبتدائية، وذلك برئاسة:
وليد ب����ن غيث مدي����ر ادارة 

اخلدمات العامة.
وعضوية ندى املطيري مراقب 
� اجلهراء،  التعلي����م االبتدائ����ي 
منصور الظفيري مراقب اخلدمات 
العامة � العاصمة، جالل بهبهاني 

� وضع تص����ور وآلية تنفيذ 
الوجبات الغذائية ملدارس املرحلة 

االبتدائية.
� حصر شامل للمدارس التي بها 
صاالت مهيأة ميكن تقدمي الوجبات 

الغذائية فيها.

� حصر للمدارس اخلالية من 
الصاالت، مع وضع االقتراح الالزم 
الغذائية  الوجبات  لكيفية تقدمي 

في هذه املدارس.
� وضع آلية لفحص الوجبات 
الغذائية بصورة يومية بالتنسيق 

مع وزارة الصحة.
امكانية حتديد  � دراسة مدى 
وتخصي����ص موظ����ف أو أكث����ر 
لالشراف على عملية فحص وتقدمي 
الوجبات الغذائية واملتابعة داخل 
املدارس مع االشراف على مجهزات 

التغذية التابعة للشركة.
� حتديد مهام املوظف املسؤول 
عن عملية االش����راف على تسلم 
وفح����ص وتق����دمي الوجب����ات 
الغذائية واالشراف على مجهزات 

التغذية.
2 � اعداد النشرات والتعاميم 
االبتدائية بشأن  املدارس  ملديري 

اآللي����ة املعتمدة م����ن مجلس 
الوكالء.

الفريق تقريره  ثالثا: يرفع 
االول الى مجل����س الوكالء في 
تاريخ 2010/7/1 متضمنا جميع 
تص����ورات واقتراحات الفريق 
بشأن املوضوعات، على ان يرفع 
التقرير الثاني الى مجلس الوكالء 
في تاريخ 2010/11/30 متضمنا 
م����ا مت تنفيذه م����ن توصيات 
واقتراحات وما لم يتم تنفيذه 
منها واملشاكل واملعوقات التي 

واجهت التنفيذ.
رابع����ا: يص����رف لرئي����س 
الفري����ق مكافأة وفقا  وأعضاء 

للنظم.
خامسا: يس����ري هذا القرار 
اعتب����ارا م����ن تاريخ����ه وعلى 
جهات االختصاص العمل على 

تنفيذه.

مريم بندق
كش���فت وكيلة وزارة التربية املس���اعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني عن تخصيص مكافآت تشجيعية 
للمدارس االبتدائية التي ستتميز في نتائج امتحانات 
الفترة الرابع���ة للصفني الرابع واخلامس بحس���ب 
التقييم الذي سيتولى تنفيذه مراقبو املرحلة باملناطق 

التعليمية.
وقالت اللوغاني بعد جولة تفقدية قامت بها أمس 
مبناس���بة توجه 35 ألف تلميذ وتلميذة لالمتحانات 
التي بدأت أمس ان الوزارة اتخذت اإلجراءات االحترازية 
ملواجهة أي طارئ خالل عملية االختبارات، موضحة 
ان املناطق التعليمية استعدت ووفرت كل اإلمكانات 

املتاحة لتهيئة األجواء املناسبة للطلبة.
وقالت ان التالميذ تقدموا لالختبارات البالغ عددهم 
35 ألف تلميذ وتلميذة وس���ط أجواء تربوية مريحة 
يس���ودها األمل والتفاؤل، مش���يرة الى انه في نهاية 
االختبارات ستكون هناك عملية تقييم جلميع املدارس 

من قبل مراقبي املراحل التعليمية بهدف إجناح سير 
االمتحانات.

وأشارت اللوغاني الى وجود خط ساخن بني املنطقة 
وكل مدرس���ة ملتابعة حاالت الط���وارئ مثل صيانة 
التكييف وتوفير املاء وكل ما من ش���أنه تيسير هذه 
املرحل���ة املهمة لكل طالب وطالب���ة، الفتة الى انه مت 
تخصيص جلان خاصة للحاالت املرضية، إضافة الى 
جتهيز العيادات املدرسية. وبينت انه مت تزويد املدارس 
بتعليمات لالتصال مبستوصف املنطقة إذا استدعى 
األمر ذلك، مشيرة الى ان نتائج الطلبة للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي ستكون عقب رصد الدرجات بعد 

االنتهاء من املراجعات النهائية لورقة االختبار.
وفيما يتعل���ق بامتحانات املرحلتني املتوس���طة 
والثانوي���ة التي س���تنطلق األس���بوع املقبل قالت 
اللوغاني ان صناديق أسئلة االختبارات ستسلم الى 
مدير املدرسة أو مس���اعده من قبل مندوبي املناطق 
التعليمية، مبينة ان موعد التسلم وفتح األظرف في 

الصباح قبل بدء االختبار، مشيرة الى ان التصحيح 
لصفوف النقل سيكون في املدرسة عدا الصف الثاني 

عشر في الكنترول.
ودع���ت اللوغاني أولياء أمور الطلبة الى ضرورة 
توفير سبل الراحة وخلق األجواء املناسبة التي من 
ش���أنها ان تتيح ألبنائهم تأدية االختبارات بأريحية 
دون تعب، مرك���زة على أهمية التغذية الصحية لهم 

والنوم املبكر.
من جانبها، قالت مديرة عام منطقة حولي التعليمية 
منى الصالل ان املنطقة تعيش حالة استنفار تام خالل 
هذه األيام ملتابعة سير عملية االختبارات بجميع املدارس 
م���ن خالل الزيارات امليداني���ة، وذلك لوضع التقييم 

املستحق لكل مدرسة دون بخس حق أي منها.
وذكرت الصالل ان اجمالي عدد املتقدمني من الطالب 
والطالب���ات في الصفني الراب���ع واخلامس االبتدائي 
مبدارس املنطقة بلغ 8267 بواقع 4186 تلميذة و4081 

تلميذا.

أكد رئيس دي����وان المحاس����بة عبدالعزيز 
العدس����اني اهمية البرامج التدريبية التي من 
شأنها اثراء العملية الرقابية سواء داخل الكويت 
أو خارجها، وتدخل ضمن اهتمامات العاملين 

في مجالي المحاسبة والتدقيق.
جاء ذلك خالل لقاء العدساني بالمشاركين 
في البرنامج التدريبي »دراسة وتقييم المشاريع 
التنموية ومتابعة تنفيذها« الذي اس����تضافه 
ديوان المحاس����بة خالل الفترة من 6 وحتى 10 
الجاري ويأتي في اط����ار تنفيذ خطة التدريب 
المراقبة والمحاسبة بدول  للعاملين بدواوين 
مجلس التع����اون لدول الخليج العربية، وضم 
8 مشاركين من دواوين المراقبة الخليجية و9 
مشاركين من ديوان المحاسبة. واشار رئيس 
الديوان الى ان مواكبة التطور السريع الحاصل 
في عالمنا امر ضروري، فالعالم اآلن قرية صغيرة 
متش����ابكة المصالح األمر ال����ذي يدفع الجميع 
نحو التعلم واالطالع المس����تمر على مختلف 

المجاالت.
من جانبه اع����رب وكيل الديوان عبدالعزيز 
الرومي عن اهمية موضوع المشاريع التنموية 
كونه����ا امرا حساس����ا وحيويا مع م����ا يعانيه 
الجميع في ظل وجود العديد من المش����كالت، 
داعيا المشاركين في البرنامج الستيعاب اكبر 
قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتاحة في 

الديوان الستخالص افضل الحلول المعالجة لما 
تواجهه المشاريع التنموية.

اما مراقب المراقبة األولى بادارة الدعم الفني 
واحد محاضري البرنامج م.يوسف الفيلكاوي 
فتطرق الى ضرورة تنفيذ برامج تركز على نظم 
المراقبة وادارة المشاريع في مختلف الدول كونها 

فرصة جيدة للمقارنة وتبادل الخبرات.
وفي ختام اللقاء تمنى رئيس الديوان التوفيق 
والسداد للجميع، آمال ان يكون البرنامج على 
مستوى عال من القدرة على تحقيق طموحات 
كل المش����اركين، حضر اللقاء الوكيل المساعد 
للشؤون المالية واالدارية والقانونية عبدالسالم 
شعيب ومدير ادارة المنظمات الدولية فيصل 

االنصاري.
وحاض����ر في البرنامج كذلك كبير المدققين 
ب����ادارة الرقابة على القط����اع الرابع للوزارات 
واالدارات الحكومية احمد ابوشهاب حيث تناول 
تعريف المشروعات التنموية واهمية تنفيذها 
ودراسة وتقييم المشاريع التنموية ماليا وفنيا، 
والرقابة والتدقيق على مراحل تنفيذ المشاريع 
التنموية ماليا وفنيا، وتقييم األداء المتحقق وفقا 
لخطط العمل الموضوعة، ودور االجهزة العليا 
للرقابة في متابع����ة وتقييم األداء المنفذ وفقا 
لخطط العمل وعرض تجربة الجهاز المستضيف 

وتجارب االجهزة االخرى المشاركة.

خالل لقائه بعض العاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية

تحديد المسمى الوظيفي حسب المؤهل والخبرة بما يتناسب مع تعاميم الديوان والقرارات الوزارية

برئاسة بن غيث وعضوية مراقبي المرحلة ورؤساء أقسام التغذية بـ »التربية«

35 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس بدأوا امتحانات الفترة الرابعة لنهاية العام الدراسي 2010/2009

 هدى الصباح: الكفاءات والمواهب الكويتية
تمثل البالد وتعبر عن الطموح الموجود في األسر

رندى مرعي
أعربت الشيخة هدى بدر الصباح عن فخرها مبا 
تبدعه األيادي الكويتية وبالكفاءات واملواهب خاصة 
تلك التي متثل الكويت خير متثيل وتعبر عن الطموح 
املوجود لدى الكثير من األس����ر التي حتتاج الى من 

يشجعها ويساعدها في االتكال على نفسها.
كالم الش����يخة هدى الصباح جاء خالل رعايتها 
افتتاح معرض »حرف يدوية بأيادي كويتية« في مقر 
رابطة االجتماعيني في العديلية حيث أشادت باجلهود 
املبذولة في املعرض معربة عن س����عادتها باملواهب 
املوجودة والتي تعبر عن طموح أبناء وبنات الكويت 
الذين يحتاجون ملن يؤمن مبواهبهم ويعطيهم فرصة 

التطور والتقدم.
من جانبه ش����دد رئي����س مجل����س ادارة رابطة 
االجتماعيني عبدالرحمن التوحيد على ضرورة تسليط 
الضوء على ما تنتجه األيادي الكويتية ملا في األمر من 
أهمية وذلك ملساعدة األسر احملتاجة على االكتفاء مبا 
تنتجه فال حتتاج أحدا، ولتحفيزها على اإلنتاج أكثر 
وتوسيع نشاطاتها. وتابع بأنه من هنا جاء حرص 
رابطة االجتماعيني على اقامة هذا املعرض مشيرا الى 

ان هذا املعرض ليس األول الذي يقام في مقر الرابطة 
ولكنه املعرض الثاني الذي تتبنى من خالله الرابطة 

دعم املواهب واإلنتاجات الكويتية.
بدورها قالت املنس����قة العام����ة للمعرض فاطمة 
اخلليفة ان هذا املعرض سيكون معرضا سنويا اذ ان 
عدد املشاركني فيه بلغ حوالي 55 من الذكور واإلناث 
شاركوا بتصاميم مختلفة من االكسسوارات والدراعات 
واملالبس والقرقيعان واحلقائب الى جانب اللوحات 
الفنية والرسومات وكلها حتمل الطابع الكويتي من 
خالل األيادي التي صنعتها. وقد زار املعرض عدد من 
الشخصيات االجتماعية والديبلوماسية واإلعالمية 
الذين أثنوا على املواهب املشاركة وشددوا على ضرورة 

دعم كل الكفاءات الكويتية السيما الشابة منها.
من جانب آخر أكد املش����اركون في املعرض على 
ض����رورة اقامة مثل ه����ذه املعارض لدع����م املواهب 
واإلبداعات الكويتية ودعم املشاريع الصغيرة التي 
قد تكون س����ندا ألس����رة بكامله����ا وال تعوزها ألحد 
بالدرجة األولى وبالدرجة الثانية تكون منبرا يرى 
من خالله الناس ما تس����تطيع األيادي الكويتية ان 

تفعله وتنجزه.

رابطة االجتماعيين افتتحت معرض »حرف يدوية بأياد كويتية«

)أسامة البطراوي(الشيخة هدى الصباح وعبدالرحمن التوحيد وفاطمة اخلليفة خالل قص شريط االفتتاح

عبدالعزيز العدساني وعبدالعزيز الرومي وعبدالسالم شعيب وفيصل األنصاري خالل اللقاء

عائشة الروضان د.موضي احلمود

وليد بن غيث

 المناطق التعليمية للوغاني حول نشرة السلوكيات الصادرة
من بعض الطالبات: نشراتك سرية أم نعممها على المدارس؟

وتطبيق الئحة النظام املدرسي 
باعتبارهن مخالفات في حني 
ان االول���ى واالجراء الس���ليم 
الذي يتناسب مع حالتهن هذه 
معاجلتهن من تلك السلوكيات 
مبعرفة املختص���ني في مجال 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
باملدارس وباالجراءات املتبعة 
في هذا الش���أن من خالل فتح 
ملفات لهؤالء الطالبات واجراء 
بحث حلالتهن ودراسة اسباب 
مثل هذه السلوكيات املنحرفة 
منه���ن بالتعاون م���ع اولياء 
امورهن وبالتنسيق مع مكتب 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
باملنطقة ومن ثم ايجاد احللول 
لعالج تلك احلاالت وتطبيقها 
املناسبة دون  وفقا لالساليب 
اث���ارة او اتخاذ  او  تصعي���د 
اج���راءات عقابي���ة تؤثر على 
مستقبل وسمعة وسيرة بناتنا 

الطالبات.
بناء على ما تقدم واستنادا 
الى توجيهات وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي.
يرج���ى اص���دار تعميم 
عل���ى مدي���رات )ومديري( 
امل���دارس بتوخ���ي احليطة 
واحلذر والتري���ث والروية 
عند مواجهة االمور املسلكية 
للطالب والطالبات واحلرص 
على معاجلة تلك السلوكيات 
داخل مكتب اخلدمة االجتماعية 
والنفسية باملدرسة بالتنسيق 
مع مكتب اخلدمة االجتماعية 
والنفسية باملنطقة واولياء 
امورهم واتباع الطرق التربوية 
الس���ليمة في املعاجلة حتى 
الى االهداف املطلوبة  تؤدي 
واحملافظ���ة على مس���تقبل 
وس���معة وس���يرة ابنائن���ا 

الطالب.

الفتيات في سن املراهقة. ومن 
حيث قد تالحظ لنا ان بعض 
ادارات املدارس تقوم مبعاجلة 
مثل هذه احلاالت والسلوكيات 
املنحرفة باتخاذ اجراءات عقابية 
ضد الطالب���ات الالتي صدرت 
عنهن مثل هذه الس���لوكيات، 

علم���ا ان م���ا ورد فيه يخص 
مدارس البنات.

وفيما يلي نص كتاب اللوغاني 
ال���ذي عنوانه »الس���لوكيات 
الصادرة من بع���ض طالبات 

املدارس في مرحلة املراهقة«:
باالشارة الى ما لوحظ لنا 
في الفت���رة االخيرة من تكرار 
ورود شكاوى من عدة مدارس 
تضمنت االفادة بصدور تصرفات 
وس���لوكيات غير مقبولة من 
بعض الطالب���ات في املدارس 
وقد تكون ش���اذة او منحرفة 
الس���لوكيات املقبولة في  عن 
العربي.  مجتمعنا االس���المي 
وملا كانت هذه التصرفات من 
فئ���ة قليلة م���ن الطالبات قد 
تشكل في طبيعتها انحرافات 
جنسية او ما يسمى باضطراب 
الهوية اجلنسية وقد تكون في 
صورة تصرفات ما تصدر عن 

مريم بندق
تلقت املناطق التعليمية كتابا 
الوكيلة املساعدة للتعليم  من 
اللوغاني موجها  العام من���ى 
العم���وم وضعت  الى مديري 
عليه ختما سريا بحجم كبير 
يشير الى مدى سرية املوضوع 
املطلوب معاجلته والذي يتناول 
الس���لوكيات واملخالف���ات في 
مدارس البنات وتشبه بعضهن 

باجلنس اآلخر.
اللوغان���ي كتابها  وختمت 
بالطلب من مديري العموم تعميم 
الكتاب على املدارس لعالج تلك 

احلاالت ال معاقبتها.
وتساءلت املصادر: كيف تقوم 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
بختم كتابها بختم سري بحجم 
كبير ثم تختتم كتابها مطالبة 
بتعميم الكتاب ومحتواه على 
مدارس البنني ومدارس البنات؟ 

وضعت عليها الختم السري وطالبت بتعميمها على مدارس البنين!

منى اللوغاني


