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بروكسلـ  كونا: قالت رئيسة 
جمعية املرأة في الهندســـة عن 
املنطقة الثامنـــة )لدول أوروبا 
وأفريقيا والشـــرق األوســـط( 
م.بشاير العواد انها سلطت الضوء 
على دور املرأة خالل مشاركتها 
في الكونغرس العاملي ملهندسي 
وطلبة املنطقة الثامنة جلمعية 
مهندسي الكهرباء واإللكترونيات 

)اس بي سي 2010(.
وأوضحت العواد في تصريح 
لـ »كونا« انها تطرقت خالل ورشة 
العمل »الى دور املرأة وأهميتها في 
الهندسة، باالضافة الى التحديات 

التي تواجهها وأهداف جمعية املرأة في الهندسة عن املنطقة الثامنة 
ورؤيتها املستقبلية«. كما أشارت العواد الى انها استعرضت خالل 
ورشـــة العمل أبرز املعالم والعادات الثقافية والتقاليد في الكويت 
ودول اخلليج العربي. وحضر الكونغرس العاملي ملهندسي وطلبة 
املنطقة الثامنة جلمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات )اس بي 
سي 2010( الذي اختتم أعماله يوم امس في مدينة لوفني البلجيكية 
حوالي 3 آالف مهندس وعضو في اجلمعية لتبادل اخلبرات التقنية 
واالجتماعية واملهنية. يذكر ان م.بشـــاير العواد تخرجت في كلية 
الهندسة والبترول من جامعة الكويت قسم هندسة كمبيوتر وهي عضو 
مجلس إدارة في جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات، باالضافة 
الـــى انها تترأس كال من جمعية املرأة في الهندســـة لدولة الكويت 

وجمعية املرأة في الهندسة لدول مجلس التعاون اخلليجي.

النصراهلل: ترقية 153 وتحقيق رغبات نقل 32 واللوغاني تعتمد المراحل األخرى قريبًا
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حما�سب مقاوالت

العواد تسلط الضوء على دور المرأة 
في الكونغرس العالمي للهندسة

متاضر السديراوي

يوسف الهاشمي

مريم بندق
خاطبت وكيلة وزارة التربية 
متاضـــر الســـديراوي الوكيلة 
اإلدارية  املســـاعدة للشـــؤون 
عائشـــة الروضـــان للبدء في 
تطبيق متطلبات تنفيذ مشروع 
تدريب وتنمية الكوادر البشرية 
التخطيطيـــة العاملـــة بوزارة 
التربية استجابة لطلب األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميـــة بالتعاون مع املعهد 

العربي للتخطيط بالكويت.
وجاء في خطاب السديراوي 
للروضان: باإلشارة الى موضوع 
استمارات حتديد االحتياجات 
التدريبية وطلب األمانة العامة 
للمجلـــس األعلـــى للتخطيط 
والتنمية تنفيذ مشروع متكامل 
لتدريب وتنمية الكوادر البشرية 
التخطيطية باجلهات احلكومية 
بالتعـــاون مع املعهـــد العربي 
للتخطيط بالكويت،  وانطالقا 
من حرص احلكومة على تفعيل 
النشاط التخطيطي في األجهزة 
واملؤسسات احلكومية من خالل 

أكـــد النائـــب التنفيـــذي 
ملشـــروع »قـــررت« الوطني 
يوسف الهاشمي ان املشروع 
عبارة عـــن ملتقى اقتصادي 
لدعم املشـــاريع الصغيرة، 
ويعتبر جنما جديدا في سماء 
العمل التطوعي الكويتي، حيث 
يحتضن املواهب والطاقات 
الشـــابة ويدعم املشـــاريع 
والقضايا التي تهم الشـــباب 
الكويتي ويعمل على تنمية 
املهارات املختلفة في املجتمع 
والعنايـــة بهـــا، اضافة الى 
استثمار وقت فراغ الشباب 
بالنفع،  ليعود على املجتمع 
كما انه يهدف الى خلق فرص 
عمـــل مســـتقبلية الصحاب 
الهوايات ويشـــجعهــم على 

االستــمرار.
ان  الهاشـــمي  وأضـــاف 
املشروع يدعم ايضا الشباب 

احلكومية للفئات التالية:
القيادات ذات العالقة بأنشطة 
التخطيـــط واملتابعة باجلهات 
العاملني املرتبطني  احلكومية. 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بأنشطة التخطيط واملتابعة بهذه 
اجلهات، لذا يرجى اإليعاز ملن 
يلزم مبكتبكم تصوير على األقل 
عدد 30 نســـخة من االستمارة 
املرسلة وتوزيعها على اإلدارات 
التابعة لكم لتعبئتها وإعادتها 
إلينا خالل ثالثة أيام من تاريخه. 
ونأمل تعاونكم اجلاد الستيفاء 
استمارة االســـتبيان مبا يوفر 
مدخالت مناسبة وموضوعية 
تساهم في حتديد وتوفير البرامج 
التدريبية املالئمة إلعادة تأهيل 
التخطيطية في وزارة  الكوادر 
التربية على أسس احترافية مع 
التأكيد على ان جميع البيانات 
واملعلومات الواردة في االستمارة 
مكفولة باعتبارات السرية الكاملة 
وعدم استخدامها خارج نطاق 

املشروع االستشاري.

اصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وان ما نقوم به 
هو تخفيف العبء االقتصادي 
على الدولة وتكوين اقتصاد 
وميزانية خاصة لكل صاحب 
هواية تطور ذاته وتطور من 

اقتصاد وطننا الغالي.
وأوضح انه مشروع غير 
ربحي ويطمح لدعم وارشاد 
وتوعية العقول الشابة لدفعهم 
نحو عالم املشروعات املتميزة 
واملبدعة، مبينا ان االبداعات 
الكويت تعاني  الشـــابة في 
التقصيـــر االعالمـــي، وهذا 
امللتقى يجمع كل تلك املشاريع 
البرازها وتبيانها، مشـــددا 
على ان مثل هذه املشـــاريع 
ستكون حـــافزا قــويا للشباب 
املترددين في طـــرح افكارهـــم 
التـــي تصـــلـــح ألن تكــون 

مشــاريع كبــيرة.

كوادر فنية قـــادرة على إعداد 
ومتابعة وتنفيذ وتقييم برامج 
التنمية  عمل احلكومة وخطط 
وإيجاد لغة تخطيطية مشتركة 
بينها وبـــني املجلـــس األعلى 

للتخطيط والتنمية.
ولتحقيق أهداف املشروع فقد 
مت تصميم اســـتمارة استبيان 
ميدانية لتحديـــد االحتياجات 
التخطيط  التدريبية في مجال 
واملتابعـــة بجميـــع اجلهـــات 

مبلتقيات دورية في ســـبيل 
حتويل هواياتهم ملشـــاريع 
اســـتثمارية مصغـــرة. كما 
يهتم بابراز املواهب والطاقات 
الشابة  الكويتية  والعقليات 
واملبدعة كل في مجال عمله، 
موضحا ان ذلك يتم من خالل 
استعراض مشاريع واعمال 

يهتم بإبراز الطاقات الشابة والمبدعةحسب طلب »األعلى للتخطيط« والمعهد العربي بالبالد

الشريعان شّكل وفدًا يضم الرشود وآغا والعوضي

الهاشمي: »قررت« مشروع وطني السديراوي: استبيان ميداني لتحديد االحتياجات التدريبية
لدعم مشاريع ومواهب الشباب

»التربية«: الكويت تشارك باألولمبياد الدولية في إندونيسيا
مريم بندق

أصدر وزيــــر الكهرباء واملاء 
التعليم  التربية ووزير  ووزير 

العالي باإلنابة د.بدر الشريعان 
قرارا وزاريا بتشكيل وفد تربوي 
لإلشراف على الطالب واملشاركني 

في األوملبياد الدولية العلمية 
الرابعــــة التي ســــتعقد حتت 
عنــــوان علــــوم األرض فــــي 
اندونيســــيا خالل الفترة من 
17 سبتمبر وحتى 30 منه على 
ان تتحمل مؤسســــة الكويت 
للتقدم العلمي تذاكر الســــفر 

واإلقامة.
ويأتي قرار الوزير الشريعان: 
بناء على الدعوة املوجهة الى 
الكويت للمشاركة في األوملبياد 
الدولية العلمية الرابعة )علوم 
األرض( واملزمــــع عقدها في 
اندونيســــيا خالل الفترة من 
19ـ  2010/9/28 وكتاب الوكيل 
املساعد لألنشطة الطالبية رقم 
2156 بتاريخ 2010/7/6 وموافقة 
وكيل الوزارة واعتماد الوزير 

لهذه املهمة.
ويشارك في الوفد كل من: 
ســــعاد عبدالعزيز الرشود ـ 
موجه فني أول علوم مبنطقة 
التعليمية، ناصر  العاصمــــة 
حسني آغا محمد ـ موجه فني 
علوم مبنطقة حولي التعليمية، 
ـ  العوضي  وعايدة عبــــداهلل 
موجه فني علوم مبنطقة مبارك 

الكبير التعليمية.

خلف: آلية حديثة وآمنة 
للحفاظ على المعلومات

اس��تعرضت م.فاطمة سلمان 
خلف بحث��ا متميزا هو األول من 
نوعه في مج��ال حماية احلكومة 
االلكتروني��ة امام املش��اركني في 
مؤمتر عاملي عق��د بالس فيغاس 
أخي��را اذ متيزت باطروحتها التي 

حازت اعجاب املشاركني.
وقالت م.خلف ل� »كونا« امس 
انها شاركت في »املؤمتر العاملي لعام 
2010 في علم احلاسوب وهندسة 
التطبيقية«  الكمبيوتر واحلوسبة 
الذي أقيم في الس فيغاس األميركية 
خالل الفترة من 12 الى 15 من الشهر 
اللجنة املنظمة  املاضي بدعوة من 
للمؤمتر وذلك لشرح بحثها الذي 

مت اختياره من قبل اللجنة.
وأضافت ان البحث الذي حمل 
عنوان »النظام اآلمن لتطبيقات الويب 
اخلاصة باحلكومة االلكترونية« هو 
عبارة عن آلية حديثة يتم استخدامها 
في احلكومات لتوفير أكبر درجة 
أمان في احلفاظ على املعلومات في 
احلكوم��ة االلكترونية، مبينة انها 
تكنولوجيا جديدة تستخدم كوسيلة 
حفظ أمن لشبكة االنترنت وتأتي 

على شكل مراحل متتالية.

أوال: المعلمات الالتي تم ندبهن للعمل 
مشرفات فنيات ومناطق الندب الجديدة

العاصمة

ســـليمان  صالـــح  محمـــد  انتظـــار   ٭
الشدوحي

غصون يوسف خالد الشطي  ٭
نهايـــة عبدالرحمـــن ســـلطان محمـــد   ٭

الفضلي
هنادي عبدالوهاب حسني باقر  ٭

حميدة جاسم محمد حسن علي حرب  ٭
نادية شعبان عبدالرضا سليمان  ٭

نادية عبدالوهاب احمد القالف  ٭
زينـــب يعقـــوب يوســـف عبـــداهلل   ٭

القبندي
نارميان عبدالغفور محمد العوضي  ٭
بشرى عباس احمد محمد الزنكوي  ٭

حولي

احالم اسماعيل علي محمد  ٭
رابعة عبدالواحد احمد الشريدة  ٭

سعاد محمد يوسف النعمة  ٭
بشرى جاسم محمد اخلميس  ٭

خيرية حسن محمد حسن علي  ٭
خلود محمد غلوم بن حسني الفيلكاوي  ٭

نوال احمد عبداهلل ميرزا  ٭
اميرة عبدالرضا عبداهلل حسن  ٭

راوية فهد معتوق العسالوي  ٭
غزوة سعيد الرشيدي  ٭

نرجس علي محمد الصحاف  ٭
منيرة احمد عيسى البشير  ٭

امل فهد خليل ابراهيم القطان  ٭
زهرة علي حسن عبداهلل الشطي  ٭

نورة عبداهلل حمد بداح  ٭
منى عبداهلل محمد السهلي  ٭

مطلوبة ناصر الهاجري  ٭
انتصار بدر سعد الالفي  ٭

بدور مرزوق عبداهلل اجلويسري  ٭
دالل محمد هادي العجمي  ٭

ليلى فهد موسى فهد احملمد  ٭
نوال راشد حسني املشهور  ٭
صبرية احمد جوهر بارون  ٭

شيخة سعود حسن الشاهني  ٭
خلود سليمان عبدالعزيز العجيري  ٭

مطرة فهد محمد ابا اخليل  ٭

الجهراء
آمنة علي مرزوق الرشيدي  ٭
هناء مناحي متعب اخلالدي  ٭

سعاد خالد خلف الفجي  ٭
ترفة مبارك صبر الشمري  ٭

سارة محمد زيد حبيب العدواني  ٭
رمي جمعان الفي املطيري  ٭

فايزة زيدان نايف العنزي  ٭
اجلازي فالح عبداهلل الدلق  ٭

دالل خلف داود سليمان اخلالدي  ٭
هيا زيد هالل احلميدي  ٭

عايشـــة فهـــاد هنـــدي املطوطـــح   ٭
العنزي

جواهر فالح سليم اخلالدي  ٭
حصة راجس حمود العدواني  ٭

غازية حامد رشيد الفضلي  ٭
منى راضي مشوح السعيدي  ٭

منى جابر لفتة املطيري  ٭
نيران فالح مفلح احلسيني  ٭

نوال دلي عواد العنزي  ٭

امين حيدر يوسف القالف  ٭

ثالثا: المديرات المساعدات الالتي تم ندبهن 
للعمل مديرات مدارس ومناطق الندب 

الجديدة

العاصمة

نادية احمد محمد   ٭

الفروانية

صاحلة عوض صفر الرشيدي  ٭
تهاني اسماعيل محسن البالم  ٭

طماشة بشير عنبر محمد  ٭
منال صبيح محمد الصقيل  ٭

االحمدي

فوزية سعود عبدالعزيز السبيعي  ٭
سوسن عبدالكرمي محمد حسني  ٭

سهيلة جاسم محمد القناعي  ٭

الجهراء

حميدة ماهر كشاش العنزي  ٭
نورة حسن علي احلربي  ٭

نورة محمد عبداهلل ارزيحان  ٭
نورة ابراهيم مطير اخلالدي  ٭

مبارك الكبير

اجوى خليفة احمد الدويسري  ٭
اميان سليمان خليفة الفهد  ٭
وداد احمد عبداهلل الرومي  ٭

سوسن يوسف مبارك مجيبل  ٭
عايدة عبدالرحمن احمد حبيب  ٭

رابعا: المشرفات الفنيات الالتي تم 
نقلهن إلى مناطق تعليمية جديدة 

تحقيقًا لرغباتهن

العاصمة

فوزية مساعد سعد املساعد اخلتالن  ٭
حنـــان احمـــد صالـــح العبدالعزيـــز   ٭

العبيدي
هناء راشد عبدالرحمن السليطني  ٭

نوال جاسم محمد الفهد  ٭
إميان عبداهلل عبداهلل العزاز  ٭
منال محمد ابراهيم اخلارجي  ٭

بسمة عبيد علي املسعود  ٭
شيخة عبدالكرمي الفي خلف املطيري  ٭

صبيحة عيد صالح علي  ٭
ابتسام محمد مطلق الهزمي  ٭

اماني حسن حسني اجلدي  ٭
فاطمة محمد رضا الشراح  ٭
هنادي حسن محمد حاجي  ٭

الفروانية

اميان جاسر عبداهلل حسني  ٭
منيرة هاشل محمد العجمي  ٭

عيدة سعود شفير الديحاني  ٭
عزيزة عبداهلل صالح سطام الشريف  ٭

مها مرزوق الوطري  ٭
زهرة علي حاجية محمد باقر  ٭

عيدة عبداهلل معزي بطي الرشيدي  ٭
مشاعل عبدالعزيز السعيدي  ٭

عمشاء مناحي خالد عيد املطيري  ٭
منى عبيد نواف العنزي  ٭

عزيزة محمد مصطفى الكندري  ٭
اميان سالم بكر املطير  ٭

سلوى صالح زايد العبيد  ٭
شريفة درويش مطر الشمري  ٭

نهى ناصر عبدالعزيز اسماعيل  ٭
هناء عبدالرحمن خلف سالم  ٭

لطيفة فهد حمد املطيري  ٭
بشرى عباس حسني احلداد  ٭

جواهر مناور ساطي   ٭
نوال محمد عبدالكرمي االنصاري  ٭

مزنة سعد رومي زيد املطيري  ٭

األحمدي

امل علي يعقوب عريان  ٭
سعاد سعود ناصر العازمي  ٭

سعاد جاسم محمد غريب  ٭
خالدة عبداهلل محمد صالح  ٭

مها محمد العنزي  ٭

خالدة محمد ابراهيم العبيد  ٭
حنان جاسم محمد عبداهلل عبدالعزيز  ٭

نادرة ناصر حسني جعفر  ٭
عواطف محمد الشالحي  ٭

سكوت فزاع حسون العنزي  ٭
هدى حمود معروف الشطي  ٭
مرمي سلمان عايد الرشيدي  ٭

االحمدي

رجاء محمد عبداهلل بوصخر  ٭
وسمية سالم محمد الكفيف  ٭
هيفاء محمد مبارك البنوان  ٭

تهاني علي حسن الشطي  ٭
نبيلة احمد حسني حيدر رضا ندوم  ٭

هند مشعل العتيبي  ٭
مرمي غلوم عبداهلل قاسم  ٭

الجهراء

عاليا علي عبداهلل اجلعفر  ٭
ربيحة عبدالقادر غلوم حسني  ٭

سارة سيف جدعان منيف  ٭
ملياء عبدالرحمن سعد العودة الصالل  ٭

هويدا مطلق زنيفر عوض اجلويســـر   ٭
العازمي

جميلة يوسف امير غلوم  ٭
نورة ياسني كنعان  ٭

مبارك الكبير

عائدة سليمان علي احمد البحراني  ٭
حصة عبدالرحمن علي احمد  ٭

احسان عبداهلل عبداللطيف اخلميس  ٭
سوسن قاسم حاجي حسن  ٭

كوثر عبدالعزيز جاسم بو عباس  ٭

مبارك الكبير

نورة راشد عبداهلل الدوسري  ٭
خولة حسن ابراهيم احمد  ٭

خيرية علي محمود اخلليل  ٭
سلمى غربي عمر الشمري  ٭

فريدة ابل حسن صادق  ٭
ماجدة مبارك جاسم القحطاني  ٭

نوال مبارك العجمي  ٭
حنان عبداحلميد علي سعيد احمد  ٭

اميرة قطنان خشان العنزي  ٭
لطيفة مشوط حمد املشوط  ٭

منيرة علي جمعة ارحمة  ٭
زهرة هاشم ابراهيم البلوشي  ٭

بدرية كتاب العتيبي  ٭
فاطمة صالح مرزوق احلبيل  ٭

فاطمة احمد علي سلطان معتوق راشد  ٭
نادية يونس محمد احلامت  ٭

حمدة شحيتان محمد الشحيتاوي  ٭
منى عبدالهادي فالح اجلويسري  ٭

دليل مروزق عبداهلل العازمي  ٭
وضحة حمود ثامر العجمي  ٭

ثانيا: المشرفات الفنيات الالتي تم ندبهن للعمل 
مديرات مساعدات ومناطق الندب الجديدة

حولي

امل جاسم حميد املنصور  ٭
وفاء حمزة عباس باقر  ٭
منى غلوم علي جمعة  ٭

امل صالح علي املشموم  ٭

الفروانية

نوال نزال مطلق ابا القلوب  ٭

لولوة حاجي محمد عبدالهادي  ٭

حولي
حمدة سالم سيف العازمي  ٭

مرمي طالب عبداهلل الكندري  ٭
هناء محمد جاسم املسباح  ٭

الفروانية

وطفة ذياب أسود العنزي  ٭
صفية عبداهلل عبداحلسني محمد علي  ٭

تهاني خالد علي السيحان  ٭
أماني عبدالكرمي صالح محمد املكيمي  ٭

مبارك الكبير
مكية محمد راشد عبدالرحيم  ٭
علية عبدالكرمي محمد حسني  ٭

خامسا: مديرات المدارس المساعدات الالتي 
تم نقلهن بناء على رغباتهن الى مناطق 

جديدة

العاصمة
معصومة يوسف املير جعفر  ٭

هناء عثمان علي احملارب  ٭
نادية حسني خليفة حسني الشطي  ٭

حولي

منى علي عبدالرحيم علي  ٭

الفروانية

لطيفة سمير طيوي شبيب الظفيري  ٭
منى أحمد سالم الزعبي  ٭

الجهراء

انتصار خالد شارع اللهو  ٭
إميان سعود فهيد املرشاد  ٭

مبارك الكبير
خالدة عبدالصمد باقر عبداهلل  ٭

سادسا: مديرات المدارس المنقوالت إلى 
مناطق جديدة تحقيقا لرغباتهن

حولي
منيرة خلف مسلم العميرة  ٭

الفروانية

فتحية شالش مبارك احلجرف  ٭

مبارك الكبير
فاطمة أحمد عبداهلل األمير  ٭

مريم بندق

اعتمدت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني حركة ترقيات الوظائف اإلشرافية 
برياض األطفال وشملت القرارات أس�ماء منقوالت إلى مناطق تعليمية أخرى 

حتقيقا لرغباتهن على ان تعلن املراحل التعليمية الثالث قريبا.
هذا وأعدت مراقبة الشؤون التعليمية لرياض األطفال واملرحلة االبتدائية 
بإدارة مكتب التنسيق هنادي النصراهلل احصائية باملشموالت بقرارات الترقيات 
جاءت كالتالي: 17 مديرة مدرسة، 32 مديرة مساعدة، 104 مشرفات فنيات، 
وشملت قرارات النقل بحسب الرغبة 3 مديرات مدارس، 9 مديرات مساعدات، 

20 مشرفة فنية.
وفيما يلي أسماء املشموالت بالترقيات والنقل:

بيان يوضح أعداد 
المشموالت بالترقيات والنقل برياض األطفال

ندبنقلالوظيفة

317مديرة مدرسة

932مديرة مدرسة مساعدة

20104مشرفة فنية

م.بشاير العواد


