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المهري: قررنا تسمية رمضان بشهر مكافحة التكفيريين

»المهندسين« توّقع اتفاقية تأسيس وإدارة غرفة الكويت 
للوساطة والتحكيم بالشراكة مع الهيئة العربية للتحكيم

رندى مرعي
املهندسني م.طالل  أكد رئيس جمعية 
القحطاني أن اجلمعية تقدم ألول مرة في 
الكويت قواعد مؤسســـية تؤطر عملية 
الوساطة حلل اخلالفات، فالوساطة جزء 
الثـــقافـــة االجتـــماعيـــة والعادات  من 
الكويتــية األصـــيلة  واألخالق احلميدة 
وذلـــك من خالل تطويـــر جلنة التحكيم 
الهندسي العاملة فيها وحتويلها إلى عمل 
مؤسسي يتمثل في غرفة الكويت للوساطة 

والتحكيم الدولي.
كالم م.القحطاني جـــاء خالل توقيع 
اتفاقيـــة تأســـيس وإدارة غرفة الكويت 
للوســـاطة والتحكيم الدولي بني كل من 
اجلمعية والهيئة العربية للتحكيم الدولي 
ممثلة بنائب رئيس الهيئة د.ناصر الزيد 
الذي ناب عنه مدير مركز التحكيم الهندسي 

محمد علي احملمود.
 وفي كلمته قال م.القحطاني: لقد وجهنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بكلمة مضيئة بأننا »شـــركاء في حتمل 
املسؤولية الوطنية، وإلى تكامل الطاقات 
واإلمكانات في حتقيق الغايات املنشودة« 
وعليه واستكماال لوعي جمعية املهندسني 
لطبيعة دورها كمؤسســـة من مؤسسات 
املجتمع املدني الكويتي في سعيها نحو 
ترجمة رغبة صاحب الســـمو األمير في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
بادرت إلى إنشاء »غرفة الكويت للوساطة 

والتحكيـــم الدولي« كإحدى اآلليات التي 
تقوم على رؤية مستــقبلية لدور املهندس 
الكويتي فـــي تنمية اخلطة اإلمنائية مبا 
ورد فيها من سياســـــات دعم وتوسيع 
دور القطاع اخلاص وشراكته في التنمية 

املستدامة.
وتابع بـــأن التحكيم أصبح أســـلوبا 
واقعا ومطلبا ملحا فـــي ظل االتفاقيات 
التجارية العاملية للخدمات، والتـــي تشمل 
االستشارات الهندســـية بعد أن وضعت 
املنظمة العاملية قواعد خاصــة للتحكيم 
وتســـوية اخلالفـــات واملنازعات خاصة 
مع دخول شـــركات عاملية للمشاركة في 
تنفـيذ خطة التنمية، كون قطاعي الهندسة 
واإلنشاءات يســــتأثران مبعظــــم اخلالفات 
واملنازعات، وأهمـــية هذين القـــــطاعني 
في النشـــاط االقتصادي مما يســـتدعي 
توفير أرضية مؤهلة حلل هـــذه اخلـالفات 
املتوقعة وفق أســـس ومعايير قانونية 

وعلمية.
وأضاف: أتى اختيـــار الهيئة العربية 
للتحكيم الدولي ومقرها باريس كشريك 
استراتيجي لالستفادة من خبراتها الدولية 
في إنشـــاء وإدارة مراكز التحكيم حول 
العالم، ممثلة برئيسها د.عبداحلميد األحدب 
ونائبـــه د.ناصر غنيم الزيد، والذي حط 
رحاله في الكويت بعد ســـنوات قضاها 
مثاال للعناصر الكويتية الناجحة في إدارة 
املؤسســـات الدولية من خالل اضطالعه 

مبهام األمني العام ملركز التحكيم التجاري 
لدول مجلـــس التعـــاون، وقيامه بإدارة 
غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي 

لالستفادة من خبرته.
من جانبه قال احملامي محمد الزيد نيابة 
عن نائب رئيس الهيئة العربية للتحكيم 
الدولي د.ناصرالزيد، ان توقيع االتفاقية 
ينم عن اميان جمعية املهندسني بضرورة 
وجود آلية حلل املنازعات الهندسية من 
خالل الوساطة والتحكيم واستخدام الطرق 

البديلة لتسوية املنازعات.
وأضاف: نالت الوســـائل البديلة حلل 
املنازعات كالوساطة والتحكيم في اآلونة 
األخيـــرة، اهــتماما كبيــــــرا من الدولة 
من خالل إنشـــاء مركــــــز لتفــعيل تلك 
الوسيلة في حل املنازعات التي قد تنشأ 
عن االســـتثمارات، باإلضافة إلي طمأنة 
وتشجيع املستثمرين األجانب للمشاركة 
في مواصلة مسيرة خطة التنمية بالبالد، ملا 
يشكله التحكيم من ضمانة حقيقية لهؤالء 
املســـتثمرين قبل اتخاذ قرار االستثمار 

في أي بلد.
وأشار إلى أن تلك الضمانة تتمثل في 
اســـتخدام الوسائل البديلة للقضاء حلل 
املنازعات حيث تتم ســـرعة الفصل فيها 
عن طريق محكمني أو وسطاء يرتضيهم 
الطرفان بهـــدف التوصل إلـــى حل هذا 
النزاع أو اخلـــالف الذي ميكن أن يحدث 

في املستقبل.

هنأ القيادة السياسية بقدومه

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك أصدر وكيل املرجعيات 
الشيعية السيد محمد باقر املهري بيانا قال فيه: نبارك لصاحب 
السمو األمير ولسمو ولي عهده ولسمو رئيس الوزراء وللشعب 
الكويتي كافة حلول شـــهر رمضان املبارك ونتمنى لهم العيش 
الرغيد مع التوفيق للطاعات والعبادات ونســـأل اهلل سبحانه 
وتعالى ان يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل سوء ومكروه.

وتابع: وبهذه املناسبة الكرمية قررنا ان نسمي رمضان هذه 
السنة شهر مكافحة التكفيريني واإلرهابيني، مع نسيان اخلالفات 
املاضيـــة وااللتفاف حول القيادة السياســـية احلكيمة املتمثلة 
بصاحب السمو األمير حفظه اهلل تعالى وضرورة احلوار الهادئ 

والتعايش السلمي والذوبان في بوتقة الوطن احلبيب.
وأشاد املهري بقرار منع جمع التبرعات بكل أشكالها، مطالبا 
احلكومـــة بعدم التراجع عن هذا القـــرار احلكيم، داعيا أعضاء 
مجلس األمة احملترمني الى ترك التأزمي واملهاترات السياســـية 
واالستجوابات الكيدية التأزميية والتعاون والتنسيق مع السلطة 
التنفيذيـــة وعدم تعطيل عجلة االقتصـــاد والتنمية والتطوير 
واالزدهـــار والتفكيـــر مبصالح الكويت العليـــا وتقدميها على 
املصالح السياســـية واالنتخابية وعدم تعكير صفو العالقات 
مع الدول املجاورة وخصوصا مع العراق اجلديد، عراق احلرية 

والدميوقراطية، عراق ما بعد صدام.

بدرية اخلالدي لطيفة العجيل يسرى العمر دعيج الدعيج محمد الكندري منى اللوغاني

كشف عن إصدار 20 ألف تأشيرة للكويتيين لدخول بالده خالل الشهرين الماضيين

 السفيرالبريطاني: نؤيد موقف الكويت
في كيفية حل القضايا العالقة مع العراق

بيان عاكوم
شــــدد الســــفير البريطاني في الكويت 
فرانك بيكر على حرص احلكومة البريطانية 
التأشيرات  واهتمامها مبوضوع استخراج 
للكويتيني الى بريطانيا بسرعة فائقة كاشفا 
عن استخراج 38 ألف تأشيرة منذ يناير هذا 
العام ووصول عدد التأشيرات املستخرجة 
للكويتيني الى 20 ألف تأشيرة خالل الشهرين 
املاضيني، مؤكدا من ناحية اخرى على ثبات 
املوقف البريطاني بخصــــوص القرار 833 
اخلاص بترسيم احلدود بني الكويت والعراق 

في ظل الشرعية الدولية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي نظمته 
السفارة داخل مركز التأشيرات البريطاني، 

وفيما يلي تفاصيل ما دار بني السفير البريطاني والصحافيني:
ماذا بخصوص استخراج تأشيرات بريطانية للكويتيني؟

احلكومة البريطانية تهتم بهذا املوضوع بشــــكل أساسي وهذا األمر 
شيء مهم للكويتيني، فقد مت استخراج نحو 38 ألف تأشيرة منذ يناير 
هذا العام، وخالل الشهرين املاضيني أصدرنا 20 ألف تأشيرة للكويتيني، 
على ان يتم تســــليم هذه التأشــــيرات خالل 48 ســــاعة. وأذكر ان عدد 
التأشــــيرات التي رفضت لم تتجاوز 1% ونحن نحرص على استخراج 
هذه التأشــــيرات بســــرعة فائقة، ونؤكد للمواطنــــني ان 99% من هذه 
التأشيرات يتم استخراجها بسرعة. أما بالنسبة للتأشيرات الطالبية، 
فهناك الكثير من الطلبة الكويتيني يفضلون بريطانيا ملتابعة دراستهم 
ونحــــن نرحب بهم دائما في جامعاتنــــا، وأدعو الطالب للحصول على 
رقم التســــجيل اخلاص بهم في اجلامعات البريطانية لتســــهيل عملية 
استخراج التأشــــيرات بسرعة فائقة، مع احلرص على استكمال جميع 

الوثائق املطلوبة لطلبات الڤيزا.
كيف ستتعاملون مع استقبال الطلبات في شهر رمضان؟

كلما قدمت الطلبات بشــــكل مستوف للشــــروط كان االجناز اسرع، 
وخالل هذا الشــــهر يفتح املركز منذ الســــاعة 9.30 صباحا الى الساعة 

2.30 بعد الظهر يوميا.
ماذا بالنسبة للمقيمني والبدون؟

اذا حتدثنا عن بقية اجلنسيات فهي تختلف عن املواطنني الكويتيني، 
وبالنســــبة للبدون نحن نتعامل مع اجلوازات املعترف بها مثلها مثل 

اجلنسيات االخرى.
االتفاقي��ة االمني��ة التي وقعت ب��ني الكويت وبريطانيا.. ه��ل هي بداية 

التفاقيات مقبلة؟
اعتقد ان هنــاك تاريــخا للتعــاون االمني بني البلدين وذلــك بســبب 
العالقات املتمــيزة بينــهمــــا وكانت اول اتفاقية وقعت عــام 1961 بعد 
استقالل الكويت وما ترتـــب عليها من تهديــدات عراقية، وفي عام 1991 
كانت االتفاقية الثانية بعــد االحتالل الصدامي للكـــويت، والثـــالثة عام 
2003 عند ســــقوط النظام الصدامي في العراق، واعتــقد ان االتفاقيات 
االمنية بني البلدين واضحــــة ومهمة. واؤكد ان االتفاقية املبرمة أخيرا 
مهمة جدا لتزويد الكويت بنصائح حول االمن الداخلي وهذا مهم المن 
الكويت. ولدينا في بريطانيا عدد من املجمعات التي تستخدم كاميرات 

مراقبة حلمايــــة البريطانيني والســــياح، وهذا امر 
ضروري ألمن البالد.

ه��ل مت حتديد موع��د لزيارة س��مو رئيس مجلس 
الوزراء الى لندن؟

كان ســــمو الرئيس في لندن في زيارة خاصــة 
لكــــن حتى اآلن لم يـــتم حتـــديــــد موعد للزيـــارة 
الرســــمية، وقد التقى وزيرا خارجية البلــدين في 
لنــدن حيث تباحثا حول ســــبل تطوير العالقــات 
بني البلدين واحلكومة البريطانية اجلديدة حترص 
على تطوير عالقاتها مع الدول الصديقة خصوصا 
مع دول اخلليج والكويت التي تعد صديقا وحليفا 

خاصا لبريطانيا.
كي��ف تنظرون الى التصريح��ات العراقية االخيرة 
بخص��وص الق��رار 833 اخلاص بترس��يم احلدود بني 

الكويت والعراق؟
املوقــف البريطاني لم يتغير بالنسبة لترسيم احلدود بني البلدين منذ 
عام 1991 اي ما حدد بالقرار 833 وال تغيير بهذا اخلصوص، فالدور الذي 
نقوم به اساسي في هذا املجال، واعتقد ان السفير العراقي لدى الكويت 
وضع نقاطا محددة وواضحة حول هذا املوضوع خالل تصريحاته والبد 
من قبول القرار 833، والشــــيء االساسي في العالقات بني البلدين هو 
تطويرهــــا واحترام القوانني الدولية. والبد من حل هذه القضايا ثنائيا 
في ظل الشرعية الدولية وهذا االمر واضح حيث ان االمم املتحدة تساعد 

البلدين، واململكة تعمل في هذا املجال.
كيف تقرأون الوضع في الساحة العراقية؟

االتفاقيــــة االمنيــــة املبرمة بني العراق والواليــــات املتحدة واضحة 
وستنتهي العام املقبل واحلكومة البريطانية تأمل ان تتم هذه العملية 
في موعدها احملدد وان يتفق الساسة العراقيون على تشكيل حكومتهم 

في أقرب وقت والعمل على ايجاد حلول سريعة.
هل ازيل سوء الفهم بني باكستان واململكة على خلفية تصريحات رئيس 

الوزراء البريطاني في الهند؟
رئيس الوزراء كان واضحا في حديثه وشرح هذا االمر في اجتماعه 
مع الرئيس الباكســــتاني االســــبوع املاضي في لنــــدن، ولدينا عالقات 
جيدة وقوية مع باكستان، وكانت تصريحات كاميرون تنم عما يعتقده 

ويؤمن به.
م��اذا بش��أن العقوبات على اي��ران.. وهل االمور تتج��ه نحو احلرب ام 

السالم؟
نحن نعمل على اســــتتباب االمن في املنطقة، وفرض عقوبات على 
ايــــران جاء بقرار اممي، بعد رفض ايران االســــتجابة للمطالب الدولية 
وايجاد حلول مللفها النووي. فمن السهل ان تستجيب ايران لهذه املطالب 
مبا فيها السماح للمفتشني الدوليني بشكل كلي بالدخول واالطالع على 

منشآتها النووية.
من جهته اكد مدير ادارة التأشيرات في مركز التأشيرات البريطاني بول 
درايدن ان استخراج التأشيرات يتم في غضون 4 الى 5 ايام عمل واحيانا 

تأخذ 10 ايام عمل بسبب نقص املعلومات املقدمة في الطلبات.
ولفت الى ان مساهمة الطلبة الذين يدرسون في بريطانيا العام املاضي 

كانت نحو 7.2 مليارات جنيه استرليني في االقتصاد البريطاني.

إعداد خطة عش�رية مس�تقبلية لتوفير الكوادر الوطنية من المعلميناختيار عين�ة من المدارس لتجري�ب الزيادات في الس�اعات واأليام

7 فرق لتطوير المنظومة التعليمية تضم القيادات التربوية والمختصين في الوزارة والمناطق والمدارس والجامعة و»التطبيقي«

»األنباء« تنفرد بنشر آلية إطالة اليوم الدراسي تنفيذًا لبرنامج الحكومة
دراسة وحتليل نتائج التحصيل 
الدراسي للمتعلمني في صفوف النقل 
في املراحل املختلفة واستخالص 
مؤشراتها وعالقتها بعناصر العملية 

التعليمية.
دراســـة مخرجـــات املراحـــل 
التعليميـــة وتتبـــع مســـاراتها 
ونتائجها، وحتليل معدالت الرسوب 
والتسرب وتدارس أسبابها وإعداد 

مقترحات لتالفي السلبيات.
7ـ تشكيل جلنة تطوير األنشطة 
وفعاليات اإلدارة املدرسية وأساليب 
التدريس والتقومي وغيرها لتنمية 
اجتاهات الطلبة نحو التخصصات 
العلمية: برئاسة طلق الهيمـ  مدير 
عام منطقـــة األحمدي التعليمية، 
وعضويـــة كل من د.محمد صالح 
الدين ـ كلية التربية األساســـية ـ 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 
د.احمد هاللـ  كلية التربيةـ  جامعة 
الكويت، مهدي البراك ـ موجه عام 
مـــادة العلوم، ابراهيـــم القطان ـ 
موجه عام مادة الرياضيات، وفاء 
االستاذـ  مراقب التعليم الثانويـ  
منطقة مبارك الكبير، عيد احلربي 
ـ مراقب التعليم املتوسطـ  منطقة 
حولي، بدرية الزيدـ  مراقب التعليم 
االبتدائـــي ـ منطقـــة العاصمـــة 
التعليمية، د.تهاني العنزيـ  رئيس 
قسمـ  إدارة األنشطة الطالبية، محمد 
الشعشلميـ  رئيس قسم العلومـ  

ث.االحمدي للبنني.
تختص اللجنة باملهام التالية:

تقومي الوضـــع الراهن املؤثر 
في توجه الطلبـــة نحو االلتحاق 

باألقسام العلمية.
تعزيز دور األنشطة واإلدارة 
التدريس  املدرســـية وأســـاليب 
والتقومي فـــي توجه الطلبة نحو 

الشعب العلمية.
حتديد أسباب عزوف الطلبة عن 

االلتحاق باألقسام العلمية.
اقتراح أساليب تشجيع الطلبة 
للتوجه لدراسة املجاالت العلمية في 

ضوء االحتياجات املستقبلية.
ثالثـــا: تصرف مكافـــأة مالية 
شهرية ألعضاء اللجان وفقا للنظم 

املتبعة في هذا الشأن.
رابعا: على جميع اجلهات املعنية 
العلم والعمل مبوجبه اعتبارا من 
شهر مايو 2010 ويستمر العمل به 

حتى نهاية مارس 2011.

إعـــداد تقريـــر حـــول أفضل 
التجـــارب العاملية في مســـارات 

التعليم الثانوي.
إعداد تقرير حـــول مقترحات 
البيئة  التي تتوافق مع  املسارات 

الكويتية.
6ـ تشكيل جلنة االرتقاء بعناصر 
الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية 
وتطوير طـــرق التدريس في ظل 
نظام مرن للتجريب بجميع أنواع 
التعليم برئاسة يسرى العمرـ  مدير 
التعليمية،  الفروانية  عام منطقة 
وعضوية كل من: د.علي الكندريـ  
كلية التربيةـ  جامعة الكويت، رقية 
حسنيـ  مدير الشؤون التعليميةـ  
منطقة العاصمة التعليمية، عبلة 
العيســـى ـ مديـــر إدارة التطوير 
ـ  والتنمية، عبدالعزيز العصفور 
املوجه العـــام ملادة االجتماعيات، 
د.سعود احلربيـ  مدير إدارة املناهج، 
حصة العليـ  موجه أول رياضيات 
منطقة العاصمة التعليمية، أحالم 
بهبهانيـ  موجه أول علومـ  منطقة 
الفروانية التعليمية، عويد السعيدي 
ـ مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة 
ـ منطقة اجلهراء التعليمية، دالل 
البالولـ  مراقب التخطيط واملتابعة 
ـ إدارة التخطيـــط، كواكب البناي 
ـ مديـــر ث.ليلى بنـــت احلارث ـ 
االحمدي، هدى الشـــطي ـ مراقب 
الرعاية التعليمية ـ إدارة مدارس 
التربية اخلاصة، خالد الفيلكاوي 
الديني  الفحيحيل  ـ مدير معهـــد 
املتوسط، امين شاهنيـ  ث.املباركية 
ـ منطقة الفروانية التعليمية، أسامة 
السعدنيـ  معلم مكتباتـ  ث.حمود 

اجلابر ـ منطقة الفروانية.
تختص اللجنة باملهام التالية: 

ـ املوجه العـــام للمواد التجارية، 
سكينة غلوم ـ املوجه الفني العام 
للغة االجنليزية، منى احلشـــاش 
ـ املوجـــه العام للتربيـــة البدنية 
بنات، جنية الروميـ  املوجه العام 
للتربية الفنية، هناء الشراحـ  مدير 
عام مركز املعلومات فريد ربيع ـ 
املوجه العام ملادة املكتبات، د.حامد 
الرشيديـ  أ.مساعد قسم التقنيات 
التربويةـ  كلية التربية األساسية، 
طيبة العسكرـ  مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبةـ  منطقة العاصمة 
التعليمية، نوال اخلضيريـ  مدير 
الشؤون التعليميةـ  منطقة حولي 
التعليمية، بتـــول غلوم ـ مراقب 
التعليم الثانوي ـ منطقة اجلهراء 
التعليمية، ازهار السيفـ  موجهة 
أولى دراســـات ـ منطقـــة حولي 
التعليمية، بشاير صادق ـ رئيس 
قســـم اإلنترنت ـ مركز املعلمات، 
جمال الثنيانـ  موجه أول للتربية 
البدنية ـ األحمدي، عادل الراشد ـ 
مراقب التعليم املتوسط ـ منطقة 
العاصمة التعليمية، بدر العتال ـ 
مدير مساعدـ  ث.احمد بشر الرومي 

ـ منطقة العاصمة.
تختص اللجنة باملهام التالية:

إعادة صياغة سياسات منظومة 
التعليم في جميع مستوياتها.

االطالع على فلســـفة التعليم 
الثانوي والدراسات السابقة وكذلك 

التجارب العاملية.
وضع تصـــورات املســـارات 

املختلفة.
بناء أدوات جتميع آراء املجتمع 

وحتكيمها.
تطبيق األدوات وعقد اللقاءات 

التوعوية.

األحمدي التعليمية، ليلى الشريف 
ـ مراقب التعليم االبتدائيـ  منطقة 
حولي التعليمية، يوسف العنزيـ  
رئيس قسم املتابعة الفنية ـ إدارة 
التنســـيق، إميان املطيري ـ إدارة 
التنسيق ومتابعة التعليم العام.
تختص اللجنة باملهام التالية:

ـ دراسة الوضع الراهن بشأن 
القائمة بني  التأهيليـــة  الفجوات 

املراحل التعليمية املختلفة.
ـ إعداد بيانات فعلية للكوادر 
التعليمية في امليدان، وتخصصاتها 
في مراحل التعليم قبل اجلامعي.

ـ التنسيق مع كليات إعداد املعلم 
في جامعة الكويت والهيئة العامة 
التطبيقي بشـــأن إعداد  للتعليم 
الكوادر حتـــت التأهيل للعمل في 
التدريس في مختلف التخصصات 
وفقا للمتطلبات احلديثة في إعداد 
املعلم وحتديد التخصصات ذات 
الوفرة والتخصصـــات املطلوب 

تنميتها.
ـ إعداد خطة عشرية مستقبلية 
الكوادر  الالزمة من  باالحتياجات 
التعليميـــة ملختلـــف املراحـــل 
والتخصصات من خريجي كليات 
التربية ووضع بدائل لسد الفجوة 
بـــني االحتياجـــات واالمكانـــات 

املتاحة.
5 ـ تشـــكيل جلنـــة تنويـــع 
التعليم الثانوي مبا يشمل املدرسة 
الرياضية والتعليم التقني ومدارس 
املتفوقني برئاســـة منى الصالل ـ 
مدير عام منطقة حولي التعليمية، 
ـ  وعضويـــة: فتوح احلســـاوي 
املوجه العام للدراســـات العملية، 
أماني املهدي ـ املوجه العام لعلوم 
األسرة واملستهلك، منيرة احلمد 

اللجنـــة باملهـــام  وتختـــص 
التالية:

ـ دراســـة الفترات الزمنية في 
التعليم لبعض الدول املتقدمة التي 

تتشابه ظروفها مع الكويت.
ـ دراســـة أثر زيادة الساعات 
العملية  الدراسية على مخرجات 
التعليمية وعلى عناصرها املختلفة 
)معلمون ـ خطة دراسية ـ مناهج 

ـ تشريعات ـ ... الخ(.
ـ دراسة أساليب زيادة الساعات 
الدراسية وأيام الدراسة للمراحل 
التعليمية املختلفة في اطار معطيات 

الدراسة السابقة.
ـ دراسة الضمانات الكفيلة بقبول 
الزيادات اجلديدة في الساعات وفي 
الفترة الزمنية لدى كل من: )اإلدارات 
التدريسية،  الهيئات  املدرســـية، 
املتعلمون، أولياء األمور(، واختيار 
عينة من املدارس لتجريب النظام 

املقترح.
4 ـ تشـــكيل جلنـــة تطويـــر 
املنظومـــة التعليميـــة من خالل 
التكامـــل بني املراحـــل التعليمية 
املختلفة برئاسة: عبداهلل احلربي 
التنســـيق ومتابعة  ادارة  ـ مدير 
التعليـــم العام، وعضوية: لطيفة 
العجيلـ  مدير الشؤون التعليمية 
ـ منطقة اجلهراء، سعود اجلويسر 
ـ مراقب ميزانية الوظائفـ  املوارد 
البشرية، هيا الفهدـ  مراقب الشؤون 
التعليمية ـ ادارة مدارس التربية 
اخلاصة، أنور العوضيـ  محلل أول 
ـ مكتب الوكيل املساعد  إحصائي 
للتعليـــم العام، وليد الســـعيد ـ 
مراقـــب التعليم الثانويـ  منطقة 
العاصمة التعليمية، سالم درويش 
ـ مراقب التعليم املتوسطـ  منطقة 

اللجنـــة باملهـــام  وتختـــص 
التالية:

التواصل مع فريق اإلشراف  ـ 
واملتابعة بقطاع التعليم العام.

العمل  فـــرق  التواصـــل مع  ـ 
املختصـــة بتنفيـــذ املشـــروعات 

ومتابعة نتائج أعمالها.
ـ تلقي التقاريـــر الدورية من 
رؤســـاء فرق العمل حول مراحل 

وخطوات االجناز.
3 ـ تشـــكيل جلنة عمل إعادة 
النظر في الفترة الزمنية للعملية 
التعليميـــة باملراحـــل املختلفـــة 
بالكويت برئاسة: فاطمة الكندري 
ـ مدير الشؤون التعليمية في منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، وعضوية: 
د.جابـــر املنيفي ـ مســـاعد املدير 
للمكتبات والنقليات واملعلومات 
ـ كليـــة التربية ـ جامعة الكويت، 
د.محمد الكنـــدري ـ كلية التربية 
األساسية ـ الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، د.غامن الشاهني ـ كلية 
التربية األساسية ـ الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، مرمي احلسينان 
ـ مراقب املرحلة املتوسطةـ  منطقة 
الفروانية التعليمية، وليد العيسى 
ـ مدير ث. أنس بن مالك ـ منطقة 
الفروانية التعليمية، نورة املسلم 
ـ مراقب الرياضـ  منطقة العاصمة 
التعليميـــة، حصة املنيفي ـ مدير 
ث. الرابيـــة ـ منطقـــة الفروانية 
التعليمية، خالد احلسينانـ  مدير 
ث. عبداهلل املباركـ  منطقة مبارك 
الكبير التعليمية، فتحية الصهيل 
ـ مدير مدرســـة أسماء بنت عمرو 
للبنـــات ـ منطقة مبـــارك الكبير 
التعليمية، نهى الســـالمة ـ مدير 

مساعد ث. الشرقية.

احلكومي وتوزيعها على فرق العمل  
املختصة بتنفيذ املشروعات.

الفنـــي  الدعـــم  تقـــدمي  ـ 
واالستشارات االدارية التنظيمية 
ـ القانونية ـ املالية لفرق العمل 
وفق الضوابط واآلليات احملددة 
بالقـــرارات الوزاريـــة اخلاصة 

مبشاريع اخلطة االمنائية.
الفرق  التنسيق بني أعمال  ـ 
الفرعيـــة املختصة باملشـــاريع 
املسندة لقطاعي )التعليم العام 

ـ التعليم النوعي(.
ـ التواصل مع فريق االشراف 
التعليـــم  واملتابعـــة بقطـــاع 

النوعي.
الفريـــق  التنســـيق مـــع  ـ 
االستشـــاري ملتابعـــة تنفيـــذ 
الوزارة في برنامج  مشروعات 

العمل احلكومي.
ـ تلقي التقارير الدورية من 
رؤســـاء فرق العمل حول تقدم 
العمل في تنفيذ املشروعات وفق 

البرنامج الزمني احملدد.
ـ اعداد تقارير مرحلية ورفعها 
الى الفريق الرئيســـي املختص 
باالشراف واملتابعة ملراحل تنفيذ 

املشاريع في املواعيد احملددة.
2 ـ جلنة اإلشـــراف واملتابعة 
الرئيسية بقطاع التعليم النوعي 
برئاســـة محمد الكندري ـ الوكيل 
املساعد للتعليم النوعي، وعضوية: 
حمود بن ثانيـ  مدير ادارة التعليم 
الديني، دخيل العنزيـ  مدير ادارة 
مدارس التربية اخلاصة، هيا الفهد 
ـ مراقب الشؤون التعليميةـ  ادارة 
مدارس التربيـــة اخلاصة، وأنور 
العبدالغفـــور ـ مراقب الشـــؤون 
التعليمية ـ ادارة التعليم الديني.

مريم بندق
5 مرتكزات رئيسية يقوم عليها 
برنامج عمـــل احلكومة لوزارة 
التربية فـــي إطار تنفيذ اخلطة 
االمنائية متوسطة املدى للسنوات 

2011/2010 ـ 2014/2013.
هذه املرتكزات التي تهدف الى 
تطوير املنظومة التعليمية تشمل 
اعادة النظر في الفترة الزمنية 
للعمليـــة التعليميـــة باملراحل 
املختلفة، لتحقيق التكامل بينها، 
تنويع التعليم الثانوي مبا يشمل 
املدرســـة الرياضيـــة والتعليم 
التقني ومدارس املتفوقني، االرتقاء 
بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية 
التعليمية وتطوير طرق التدريس 
في ظل نظام مرن للتجريب بجميع 
انواع التعليم وتطوير االنشطة 
وفعاليـــات اإلدارة املدرســـية 
التدريس والتقومي  واســـاليب 
وغيرها لتنمية اجتاهات الطلبة 

نحو التخصصات العلمية.
واصدرت الوزارة قرارا وزاريا 

نص على أوال:
يشرف رئيس قطاع التعليم 
التعليم  النوعي ورئيس قطاع 
العام على هذه املشـــروعات كل 

فيها يخصه.
ثانيا: تشـــكيل جلان تنفيذ 
املشروعات احملددة في البند أوال 

على النحو التالي:
1 ـ جلنة االشراف واملتابعة 
الرئيسية حملور النظم التعليمية 
بقطاع التعليم العام برئاسة: منى 
اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم 
العام وعضوية د.فوزان الفارس 
مساعد نائب املدير العام للبحوث 
)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي(، 
ســـيد عبدالرحمـــن موجه فني 
حاســـب آلي ـ منطقة العاصمة 
التعليمية، نبيل املنزالوي باحث 
أول قانونـــيـ  منطقة العاصمة 
التعليمية، هناي املقهوي رئيس 
قسم اللغة االجنليزية مبدرسة 
خالد بن الوليد، مصطفى سكينة 
باحث أول احصائيـ  مكتب الوكيل 

املساعد للتعليم العام.
اللجنـــة باملهـــام  تختـــص 

التالية:
النماذج  اعــــداد وتصميــــم  ـ 
والبرامج اخلاصة مبتابعة تنفيذ 
مراحــــل مشــــروعات البرنامــــج 

)كرم دياب(السفير البريطاني فرانك بيكر


