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في إطار األنشطة الصيفية 
التي أعدتها شركة املشروعات 
السياحية وتنظمها في مرافقها 
املختلفة خالل موس����م الصيف 
احلال����ي، وتواصال م����ع زوار 
ورواد تلك املرافق ينظم مجمع 
أحواض السباحة التابع لشركة 
السياحية برنامجا  املشروعات 
ترفيهيا ممي����زا للعائالت يقام 

باملجمع 3 يوليو.
وقال مشرف مجمع أحواض 
الس����باحة بالتكلي����ف محم����د 
الهاج����ري: قام����ت إدارة مجمع 
احواض السباحة بإعداد برنامج 

وفقرات مميزة للعائالت تبدأ أنشطته من الساعة 
اخلامسة مساء حتى الس����ابعة من يوم السبت 
القادم، وتتضمن فقراته أنشطة ترفيهية وترويحية 
ورياضية مبشاركة فرقة السنافر مبصاحبة مقدم 
البرامج بس����ام البارود وال����ذي يقدم العديد من 
املسابقات للصغار والكبار على أنغام ال� دي جي 
ويشارك فيها ايضا الشخصيات احملببة لألطفال، 
باإلضافة الى املسابقات العامة واملسابقات املائية 
)تلي ماتش( املتنوعة لكل افراد العائلة وتوزيع 

الهدايا واجلوائز على املشاركني.

وأكد الهاجري حرص شركة 
الس����ياحية على  املش����روعات 
التواص����ل والتفاع����ل مع زوار 
ورواد مرافقها في مختلف املواسم 
واملناس����بات العامة واخلاصة، 
وانطالق����ا م����ن هذا املب����دأ فإن 
مجمع احواض السباحة يقوم 
بإعداد برامج وأنشطة ترفيهية 
ورياضية مميزة تتناس����ب مع 
كافة الفئات العمرية طوال ايام 
االسبوع، باإلضافة الى أنشطة 
خاصة يومي اجلمعة والسبت.

واشار الهاجري الى ان مجمع 
احواض السباحة يستقبل زواره 
يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة 
مساء، الفتا الى ان هناك مدرسة لتدريب السباحة 
للكبار والصغار باإلضافة الى االشتراكات الشهرية 
وربع ونصف السنوية، داعيا زوار ورواد شركة 
املشروعات السياحية لالستمتاع ببرامج وأنشطة 
مجمع احواض الس����باحة خ����الل فترة الصيف 
وخصوصا أنشطة يوم السبت القادم مبصاحبة 
فرقة الس����نافر والبرامج املميزة، علما ان سعر 
تذكرة الدخول هو دينار واحد وهو سعر التذكرة 

طوال العام.

تكرمي د.عادل الفالح

م.أحمد املنفوحي

محمد الهاجري

خالد املضاحكة

»األوقاف« تشارك في احتفاالت 
تترستان بمرور 1211 عامًا

على دخول اإلسالم فيها
تشارك وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في احتفاالت جمهورية 
تترس���تان مب���رور 1211 عاما على دخول االس���الم فيها وذلك من 
خالل اقامة مع���رض للخط العربي وتنظيم ورش عمل مصاحبة 

للمعرض.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان الوزارة لبت دعوة من 
نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة بجمهورية تترستان للمشاركة 

في تلك االحتفاالت بوفد يترأسه وكيل الوزارة د.عادل الفالح.
وذكر ان املعرض افتتح بحضور وزير اخلارجية ووزير التعليم 
وعدد من املسؤولني بوزارة الثقافة التترستانية وضم لوحات لعدد 

من كبار اخلطاطني في مجال اخلط العربي وصورا للكويت.
واوضح البيان انه اقيمت ثالث ورش مصاحبة للمعرض هي 
ورش���ة لتعليم الزخرفة وورشة لتعليم فن االيبرو )الرسم على 
املاء( وورش���ة لتعليم فن اخلط العربي بجانب ورش���ة لألطفال 
وزعت فيها كراسات حتتوي على نقوش اسالمية وطرق مبتكرة 

لتعليم اخلط العربي لألطفال.

»اتجاهات« يرصد أداء الحمود: تجاوبت مع أسئلة النواب وحضورها ممتاز في اللجان البرلمانية 
واتخذت خطوات مهمة تجاه جودة التعليم وأنشأت هيئة االعتماد األكاديمي

اآلن وان كان يس���ير ببطء في 
بعض االحيان.

� قانون التعليم اخلاص: لم 
تنج���ز الوزيرة هذا الوعد على 
الرغم من سيطرة النائبات على 

اللجنة التعليمية البرملانية.
� تطوير التعليم التطبيقي: لم 
يتحقق شيء في هذا امللف، حيث 
ظل التطبيقي دائرة الصراعات 

والتجاذبات النيابية.
� انهاء الصراع في اجلامعة: 
ولم يتحقق شيء يذكر في هذا 

امللف.
� ج���ودة التعلي���م: اتخذت 
الق���رارات ولم  الوزيرة بعض 
تتراجع ع���ن موقفها من الغاء 
االعت���راف ببع���ض اجلامعات 
اخلارجية وانشئت هيئة االعتماد 

االكادميي.
الوظائف االشرافية: ملف   �

الى مشاكل  والتطبيقي اضافة 
التطوي���ر ف���ي وزارة التربية، 
شغلت د.احلمود منصب وزيرة 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
في حكومة سمو الشيخ ناصر 
احملمد اخلامسة ومت جتديد الثقة 
فيها في احلكومة السادسة، خبرة 
د.احلمود كناش���طة سياسية 
سابقا مكنتها من كسب العديد من 
اخلبرات في طريقة التعامل مع 

التيارات املختلفة في الكويت.
حرصت الوزيرة على حتقيق 
االس���تقرار االداري في وزارة 
التربية حتى تتعرف جيدا على 
اسرار الوزارة وتستطيع اتخاذ 
القرارات املناسبة رغم انها حتت 
املجهر النيابي لبعض االعضاء 
الذين جعلوا من ملف الوظائف 
االشرافية والقيادية شرطا لوقف 
سيل االستفس���ارات للوزيرة، 

على تعاونها، السيما موافقتها 
عل���ى انش���اء هيئ���ة االعتماد 

االكادميي.
اس���تطاعت  املداخ���الت:   �
الوزيرة ان ترد على مالحظات 
النواب في قاعة عبداهلل السالم 
وقد وجهت لها انتقادات متعددة 
بس���بب سياس���تها م���ن ملف 
الوظائف االشرافية في اجلامعة 
والتطبيقي واملناصب الشاغرة 
التربية والغ���اء االعتراف  في 

ببعض اجلامعات.
� االسئلة: تلقت 222 سؤاال 
لتأتي في املرتب���ة الثانية بعد 
وزير الصحة م���ن حيث تلقي 
االسئلة واجابت على 155 سؤاال 
بنس���بة 70% وهو معدل ممتاز 
في ضوء تشتت جهود الوزيرة 
التربية والتعليم  بني قطاعات 

العالي.

يواص���ل مرك���ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث نشر تقريره 
عن اداء احلكومة والوزراء في اول 
سنة والتي انقضت مع نهاية مايو 
املاضي، حيث يستعرض التقرير 
اخفاقات واجنازات كل وزير مع 
بيان مستوى تعامله وتعاونه 
مع مجلس االمة على الصعيدين 
الرقابي والتشريعي، فضال عن 
بيان التحدي���ات واولويات كل 

وزارة خالل املرحلة املقبلة.
ويتناول تقرير مركز اجتاهات 
بش���كل مختص���ر قائمة وعود 
الوزراء في مس���تهل تكليفهم 

الوزاري مع بيان مدى  بالعمل 
اخفاقهم وجناحه���م في اجناز 
تلك الوعود، وهو مؤشر يعكس 
مدى كفاءة وقدرة الوزير على 
تنفيذ اجندة عمله ومن ثم قدرته 
على مواجهة حتديات واولويات 
املرحلة االمنائية املقبلة، ويرصد 
املركز في ه���ذا التقرير وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 

احلمود.
د.موض���ي احلم���ود وزيرة 
التربية والتعليم العالي، حملت 
احلقيبة ومعه���ا ارث كبير من 
الصراعات واملشاكل في اجلامعة 

ش���ائك متراكم منذ س���نوات 
واهملته الوزيرة في اول سنة 

حكومة.
� التعليم االلكتروني: اتخذت 
الوزي���رة بع���ض اخلط���وات 
واقتحمت مدرس���تني ثانويتني 

يطبقان التعليم االلكتروني.
التعاون م���ع البرملان: على 
الرغم من ان الوزيرة اعلنت في 
اول يوم تسلمت فيه احلقيبة 
ان يديها ممدودة بالتعاون مع 
النواب، اال ان عالقتها ش���ابها 
التوت���ر احيان���ا والتباين في 
وجه���ات النظر في موضوعات 
كثيرة وكشف حساب الوزيرة في 

هذا امللف يشير الى اآلتي:
� اجتماعات اللجان: حرصت 
الوزيرة على حضور اجتماعات 
اللجنة التعليمية ونالت اشادة 
من اعضاء اللجنة اكثر من مرة 

ابرز  ان تك���ون  وكان غريب���ا 
النائبات  االنتقادات من بعض 
اي من نون النس���وة، وكشف 
حس���اب د.موضي احلمود في 

احلقيبتني كالتالي:
الوعود: � تطوير املناهج: غير 
ان هذا امللف ظل محلك سر حتى 

� التشريع: لم تنجز الوزيرة 
اي تش���ريع خ���اص مبنظومة 
التعليم بخالف موافقتها على 
تأسيس هيئة لالعتماد االكادميي 
وبقي قان���ون التعليم اخلاص 
ف���ي ادراج اللجن���ة التعليمية 
البرملانية. التحديات واالولويات: 
تواجه الوزيرة د.احلمود ملفات 
شائكة لم حتل برز منها ظاهرة 
العنف في امل���دارس والصراع 
املستمر في اجلامعة والتعيني في 
املناصب القيادية وتطوير املناهج 
والشهادات املزورة واالستعداد 
للعام الدراسي وحل االشكالية 
التشريعية ما بني اخلطة االمنائية 
وقانون اخلصخصة وتخصيص 
بعض املدارس فيما خطر قانون 
اخلصخصة كان في تخصيص 
مرفق التعليم وايضا ملف دعم 
املعلم ومعاجلة ملف البعثات.

الجامعة و»التطبيقي« في دائرة الصراعات والتجاذبات وتطوير المناهج يسير ببطء

 المنفوحي: تشرفي بتسلم جائزة الكويت اإللكترونية
من سمو األمير وسام فخر واعتزاز

قال مساعد املدير العام لبلدية الكويت لشؤون 
التطوير واملعلومات م.أحمد املنفوحي ان رعاية 
وحضور سمو األمير الشيخ صباح األحمد حفل 
الكويت االلكترونية  الفائزين بجائ���زة  تكرمي 
وتشرفه بتس���لم اجلائزة من سموه هو وسام 

فخر واعتزاز سيتذكره طوال حياته.
وم.املنفوحي هو عضو فريق عمل املشروع 
احلاصل على املركز األول للدورة الثانية للجائزة 
في تصنيف احلكومة االلكترونية عن مشروع 
الربط االلكتروني بني بلدي���ة الكويت ووزارة 
الكهرباء واملاء ملعامالت تراخيص بناء السكن.

واوضح املنفوحي في تصريح ل� )كونا( أمس 
ان املشروع عبارة عن موقع الكتروني مرتبط 

بقاعدة بيانات بني بلدية الكويت ووزارة الكهرباء 
واملاء حيث ارتأت هاتان اجلهتان احلكوميتان 
ضرورة األخذ بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا 
في مجال تقدمي اخلدمات املتكاملة لتطوير منظومة 
البناء واس���تخراج التراخيص الالزمة لعملية 

البناء.
وبني ان اخلدمات املتكاملة االلكترونية تبدأ 
باس���تخراج رخصة البن���اء وتطوير وتطبيق 
املواصفات مرورا برخصة الس���المة وتس���لم 
احلدود وصوال الى مرحلة اإلش���راف وإيصال 
التيار الكهربائي مضيفا ان هذه العملية متس 
قطاعا كبي���را من املواطنني وال���دور واملكاتب 

االستشارية والهندسية.

الهاجري: »المشروعات« تنظم برنامجًا ترفيهيًا 
للعائالت بمجمع أحواض السباحة 3 يوليو

»التجارة« تحظر استيراد اللحوم من بلغاريا
عاطف رمضان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون اصدت قرارا وزاريا يقضي 
بحظر استيراد حلوم الطيور املصنعة والطازجة 
واملب����ردة واملجم����دة بجميع انواعها ومش����تقاتها 

ومنتجاتها وبيض املائدة من جمهورية بلغاريا.
واضافت املص����ادر ان هذا القرار الوزاري صدر 
بناء على توصية من قبل جلنة سالمة االغذية التي 
عادة تصدر مثل هذه القرارات نتيجة وجود بعض 

االمراض في هذه اللحوم.

»الزراعة«: افتتاح سوق 
الخضار والفواكه 

بالصليبية الخميس
صرحت مديرة إدارة القسائم 
الزراعية بالهيئة خالدة العوضي 
بأن س���وق اخلضار والفاكهة 
اجلديد بالصليبية س���يفتتح 
لتسويق املنتج النباتي احمللي 
اعتبارا من اخلميس ويأتي ذلك 
في اطار اجله���ود التي تبذل 
لتطوير وحتسني نظم التسويق 
للمنت���ج النباتي احمللي كون 
عمليات تسويق املنتج النباتي 
من اهم املعوقات التي جتابه 
املنت���ج الوطني وتطوير تلك 
النظم أحد العناصر االساسية 
للمنظومة االقتصادية الكاملة 
الت���ي تنتهجها الهيئة لتنمية 
االنتاج النباتي ودعمه ملنافسة 
املنت���ج املس���تورد وحتقيق 
عائدات مجزية للمنتج الوطني 
تش���جعه على االستمرار في 
اإلنتاج ومن جانب آخر يوفر 
الغذائية  للمستهلك منتجاته 
الطازج���ة والصحية بس���عر 

منافس للمستورد.
اجلدي���ر الذكر ب���أن إدارة 
السوق اجلديد عهدت لشركة 
وافر للخدمات التسويقية ان 
بإدارة السوق ومتابعة  تقوم 
االجراءات االدارية والتسويقية 
النظافة والصيانة له  وعقود 
وضمان احلفاظ على استمراره 
بتلك الصورة املشرفة، حيث 
املذكورة من  تعاقدت الشركة 
بلدية الكويت على ادارة السوق 

.B.O.T �واستغالله بنظام ال

العدساني يرأس وفد ديوان المحاسبة 
لزيارة مكتبي التدقيق الوطني الصيني والمنغولي

التعاون املشترك  في إطار 
بني ديوان احملاسبة واألجهزة 
الرقابية األعضاء في املنظمة 
اآلسيوية )اآلسوساي( ونظرا 
للمكانة الكبي���رة التي يتمتع 
بها الديوان باعتباره عضوا في 
مجلس مديري )اآلسوس���اي( 
يقوم وفد رسمي برئاسة رئيس 
ديوان احملاس���بة عبدالعزيز 
العدس���اني بزيارة إلى مكتب 
التدقيق الوطني في جمهورية 
الصني الشعبية ومكتب التدقيق 
الوطني في اجلمهورية املنغولية 
وذلك خ���الل الفت���رة من 30 

اجلاري حتى 7 يوليو املقبل. يبدأ الوفد جولته 
بزيارة مكتب التدقي���ق الوطني في جمهورية 
الص���ني الش���عبية، وذلك بناء عل���ى العالقات 

التي جتم��ع جهازي  املتميزة 
الكويت والصي��ن  الرقابة في 
بصفتيهما عضوين في مجلس 
مديري )اآلسوساي( وتستمر 
خالل الفترة م���ن 30 اجلاري 
حتى 3 يوليو املقبل، حيث مت 
توجيه دعوة رسمية من مكتب 
الوطن���ي بجمهورية  التدقيق 
الصني الشعبية لزيارة رئيس 
الديوان ووفد رسمي من ديوان 
احملاسبة بهدف تبادل اخلبرات 
واآلراء وتنس���يق املواقف بني 
اجلهازي���ن، خاصة أن املؤمتر 
الدولي العشرين لألنتوساي 
سيعقد خالل شهر نوفمبر 2010 في جوهانسبرج 
بجنوب افريقيا ودعت احلاجة لتنسيق املواقف 

بني اجلهازين.

عبدالعزيز العدساني


