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الحمود: حصول الخرافي على جائزة
»لوريال« شرف للجامعة والمرأة الكويتية

السديراوي: ال محاسبة للمسؤولين عن 
تنفيذ برنامج الحكومة خالل السنة األولى

الرشيد: البيوت العالمية التي استعانت بها »التربية« 
لتنفيذ مش�اريعها لم تكن على مستوى التجاوب

وفد نقابي كويتي يبحث مع رئيس اتحاد 
نقابات العمال السوري آفاق التعاون الثنائي

700 مليون دوالر منح وقروض لتنفيذ 
مشاريع تنموية بشرق السودان

الغنيم يؤكد أهمية ندوة تعزيز 
القيم في مناهج التعليم

هنأت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس األعلى جلامعة 
الكويت د.موضي احلمود اس����تاذة الكيمي����اء بجامعة الكويت د.فايزة 
اخلرافي حلصولها على جائزة )لوريال � اليونس����كو للنساء في مجال 

العلوم( لعام 2011 عن افريقيا والدول العربية.
وقال����ت الوزيرة احلمود في تصري����ح صحافي ان حصول اخلرافي 
مديرة جامعة الكويت الس����ابقة على هذه اجلائزة القيمة يعتبر »شرفا 
كبيرا للجامعة وللمنتسبني لها وللمرأة الكويتية والعربية وشهادة قيمة 

تتوج بها د.اخلرافي اجنازاتها املشرفة في العديد من املجاالت«.
وتقدم���ت احلمود باسمها وباسم أعضاء مجلس اجلامعة واساتذتها 
وهيئته����ا األكادميية واالدارية بالتهنئ����ة واملباركة للدكتورة اخلرافي، 
مؤك��دة ان ه������ذا االجن��از يعتب���ر دليال على م����ا حتظى به البحوث 
العلمية في الكويت من اهتم��ام ورعاي���ة. وكانت اخلرافي قد تسلمت 
جائزتها اخلميس املاضي في حفل أقامته مؤسسة »لوريال« الفرنسية 
في مقر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونس����كو( في 

باريس واختيرت نتيجة بحوثها العلمية في مجال التآكل.

مريم بندق
أوضحت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي ان إحدى ايجابيات 
الس����نة األولى لبرنامج عمل احلكومة هو نش����ر ثقاف����ة آليات تطبيق 
املش����اريع واخلطط والسياس����ات الواردة في البرنامج، مشيرة إلى ان 

توجه محاسبة املسؤولني لن يتم تطبيقه خالل هذه السنة.
جاء توضيح الس����ديراوي أثناء ترؤسها االجتماع التنسيقي العام 

للوكالء املساعدين أعضاء برنامج عمل احلكومة ظهر أمس.
وأضافت انه سيتم بعد أسبوع توزيع منوذج جديد على القطاعات 
املختلفة لتدوين البيانات املتعلقة بنسب االجناز، املبالغ املربوطة، ما 
مت صرفه، امليزانيات املطلوبة وذلك للمشاريع القائمة واجلديدة للعام 
املقبل ليتسنى رفع التقرير اخلتامي عن السنة املالية األولى 2011/2010 

الى األمانة العامة للتخطيط. 
من جانبه أوضح وكيل قطاع التخطيط واملعلومات املنس����ق العام 
للبرنامج د.خالد الرشيد ان البيوت االستشارية العاملية التي استعانت 
بها الوزارة لتنفيذ مشاريع برنامجها لم تكن على مستوى التجاوب مع 
متطلبات الوزارة ولم يتوافر لها خبرة س����ابقة في املشاريع التربوية. 
ورأى الرشيد ضرورة ان يكون هناك جهاز متخصص ومتفرغ في متابعة 
البرنامج. وقال انه فوجئ بأن املس����ؤولني عن تنفيذ البرنامج ليس����وا 
هم من وضع البرنامج ف����ي البداية وميزانياته التقديرية. هذا وناقش 
االجتماع املعوقات التي تسببت في تدني نسب االجناز وأهمها الدورة 
املس����تندية، نظام اجلهات الرقابية بالدول����ة، عدم وجود جهاز متكامل 
إلدارة املشاريع، عدم اكتمال هيكلية بعض القطاعات، ومحدودية إملام 

املوظفني باجلوانب املالية

دمشق � كونا: بحث وفد نقابة العاملني بوزارة 
املواصالت بدولة الكويت برئاسة عبدالرحمن 
احلس����ينان مع رئيس االحتاد العام لنقابات 
العمال السوري شعبان عزوز عالقات التعاون 

الثنائي وسبل تطويرها.
وأكد احلسينان خالل اللقاء ضرورة تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين مبا يس����هم في 
زيادة االنتاج وحتسينه في البلدين الشقيقني 
وسبل تطوير العالقات بني النقابات العمالية 

مبا يخدم الطبقة العاملة في البلدين.
من جانبه اكد رئيس االحتاد العام لنقابات 
العمال السوري التنسيق في العالقات النقابية 

بني احتادي عمال البلدين الشقيقني في احملافل 
الدولي���ة الفت���ا الى أهمي����ة االس����تفادة من 
جت����ارب التنظيم�������ني في مج����ال الدفاع عن 
حقوق العمال وضم���ان استقرارهم اقتصاديا 

واجتماعيا.
وسيجري الوفد النقابي الكويتي مباحثات 
مع عدد من املسؤولني في االمانة العامة الحتاد 
نقابات العمال العربي الذي يتخذ من دمش����ق 
مقرا له، تتركز حول عالقات التعاون بني احتاد 
نقابات العمال في الكويت واحتاد نقابات العمال 
العرب وتنسيق املواقف بني اجلانبني في احملافل 

العربية والدولية.

أعلن املدير التنفيذي لصندوق 
اعمار وتنمية ش����رق الس����ودان 
أنه س����يتم  ال����دج،  أبوعبي����دة 
التوقيع باألح����رف األولى على 
املنح والقروض لتنفيذ مشاريع 
تنموية بشرق السودان مببلغ 700 
مليون دوالر غدا الثالثاء تنفيذا 
ملقررات املؤمتر الدولي للمانحني 
واملستثمرين لشرق السودان الذي 
الكويت في ديسمبر  استضافته 
املاض����ي. وأوض����ح أبوعبي����دة 
الدج، ف����ي تصريح صحافي، أن 
التوقيع سيتم على ضوء تقرير 
البعثة الفنية لكل من الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية والصندوق العربي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي والبنك 

االسالمي للتنمية.

وأشار الى أن التوقيع النهائي 
واالنطالق في تنفيذ هذه املشاريع 

سيتم في يوليو القادم.
اللجنة اخلماس����ية  يذكر أن 
املفوض����ة م����ن املؤمت����ر الدولي 
للمانحني واملس����تثمرين لشرق 
السودان، عقدت اجتماعها األول 
باخلرط����وم في وقت الحق امس 
األحد، وذلك ف����ي أولى خطوات 
انطالق العمل التنفيذي ملخرجات 
املؤمتر الذي عقد بالكويت مطلع 

ديسمبر املاضي.
اللجنة مستش����ار  وي����رأس 
الرئيس السوداني منسق أعمال 
املؤمتر وآليات التنفيذ د.مصطفى 

عثمان اسماعيل.
اللجنة اخلماسية  وستبحث 
املناط بها متابعة التزامات الدول 

وتنفيذ املشروعات ذات األولوية 
اخلاصة والعاجلة، التنسيق بني 
االلي����ة والدول املانح����ة وتقييم 
الهياكل والصالحيات التشريعية 

اخلاصة باآللية.
وس����تصادق على تخصيص 
املنحة الكويتية البالغة 50 مليون 
دوالر النشاء 16 مستشفى ريفيا و9 
مدارس ثانوية فنية في اطار دعم 
التعليم التقني وتنفيذ مشروعات 
خدمية. يشار الى أن املؤمتر الدولي 
للمانحني واملس����تثمرين لشرق 
السودان الذي استضافته الكويت 
يومي االول والثاني من ديسمبر 
املاضي حصد تعهدات مالية بنحو 
3.5 مليارات دوالر لصالح تنمية 
واعمار االقليم وتبرعت الكويت 

خالله بنصف مليار دوالر.

األول االبتدائ���ي وحتى مرحلة 
الصف ال���� 12 مؤكدا أهمية هذه 
القيم في بناء اإلنسان اخلليجي 

واإلنسان بشكل عام.

أكد مدير املركز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج د.مرزوق 
الغنيم أهمية ندوة »تعزيز القيم 
في مناهج التعليم« التي انطلقت 
في دبي أم���س وينظمها املركز 
العربي للبحوث التربوية لدول 

اخلليج العربي.
وق���ال الغنيم في تصريح ل� 
»كونا« ان هذه الندوة التي تستمر 
يومني تطمح الى اعتماد دراسة 
مسحية ودليل مرجعي لكيفية 
تعزيز القيم في مناهج التعليم 
العام في مدارس وزارات التربية 
املختلفة في الدول األعضاء في 
املركز العربي للبحوث التربوية 

لدول اخلليج العربي.
وبني ان هذه القيم تصب في 
صالح الطلبة من مرحلة الصف 

أكدت أنها شهادة قيمة تتوج بها إنجازاتها المشرفة

خالل االجتماع التنسيقي العام للوكالء المساعدين أعضاء البرنامج

المطيري: االنتخابات تعود ل� »الصليبخات« 2012 
بعد انتهاء مدة التعيين أو إقرار قانون التعاون

مستشار البشير: الكويت ظلت سندًا 
ألمتها العربية حتى في أوقات شدتها

محمد راتب
أعلن رئيس مجلس ادارة 
جمعية الصليبخات التعاونية 
د.مطر املطيري ان االنتخابات 
االدارة في  س���تعود ملجلس 
اجلمعية نهاي���ة العام املقبل 
بعد انتهاء مدة تعيني مجلس 
االدارة احلالي مبوجب قرار 
الش���ؤون االجتماعية  وزير 
والعمل او اقرار قانون التعاون 

اجلديد ايهما اقرب.
وكش���ف د.املطي���ري في 
تصريح صحافي عن مقترح 
تقدم به الى احتاد اجلمعيات 
التعاونية بشأن الكادر املالي 
اجلديد جلمعية الصليبخات، 
معرب���ا عن امله ف���ي ان تتم 
املوافق���ة عل���ى ه���ذا الكادر 
وتعميمه على باقي اجلمعيات 
العدالة  التعاونية لضم���ان 
التوظيف في اجلمعيات  في 

التعاونية.
واوضح ان الكادر يشتمل 
على 66 وظيفة محددة الراتب 
والعالوات الدورية والبدالت 
واملؤهالت التي يجب توافرها 
في شاغل كل وظيفة، مشيرا 
الى ان الكادر لم يشمل ثالث 
العام  املدي���ر  وظائف ه���ي: 
ونائبه واملدير املالي حيث يتم 
حتديد مرتبات تلك الوظائف 
بناء على عقود خاصة وفقا 

ق����ال مستش����ار الرئي����س 
الس����وداني مصطف����ى عثمان 
اسماعيل ان الكويت ظلت سندا 
المتها العربية حتى في اوقات 
شدتها ومحنتها كما انها تتفرد 
بنظام اجتماعي شديد التماسك 

عبرت به اوقات االزمات.
ل� »كونا«  وقال اس����ماعيل 
ال����� 50  الذك����رى  مبناس����بة 
لالس����تقالل وال� 20 للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم »انني بهذه 
املناسبة اعبر عن فيض سعادتي 
الكويتي  الش����عب  مبشاركتي 
الشقيق احتفاالته وهي ذكرى 
تسعد كل قلب عربي مسلم النها 
نبضة من شعب ودولة يحتالن 
مكانا حميم����ا في افئدة الناس 

على مختلف مشاربهم«.
واضاف ان الكويت ظلت سندا 
المتها حتى في اوقات ش����دتها 
ومحنته����ا الت����ي خرجت منها 
اقوى عزمية واصلب ش����كيمة 
مستردة عافيتها ومساهمة في 
نهضة امتها ومتطلعة الى دور 
مياثل ثراء مواردها التي يأتي 
الكويتي ف����ي مقدمتها وهذا ما 
اثبتته الظروف العصيبة التي 

مرت بها.
وابرز اسماعيل ما تتميز به 
الكويت م����ن معطيات متفردة 
سواء على املستوى اخلليجي او 
الدول النامية التي راى ان من 
التفرد بنظام اجتماعي  ابرزها 
شديد التماسك افلح في العبور 

بالدولة اوقات االزمات.

ورئي���س وح���دة املعلومات 
واحلاسب االلي براتب قدره 
300 دينار على ان يكون االول 
حاصال على بكالوريوس ادارة 
اعمال وخبرة عشر سنوات، 
والثاني بكالوريوس محاسبة 
وخبرة خمس سنوات والثالث 
بكالوريوس حاسب آلي وخبرة 
خمس سنوات فضال عن بدل 
طبيعة عمل 50 دينارا وعالوة 

دورية 10 دنانير.
وذكر د.املطيري ان رواتب 
رؤساء اقس���ام السكرتارية 
والتنسيق واملتابعة والفروع 
املستثمرة يحصل كل واحد 
منهم على رات���ب قدره 250 
دينارا وبدل طبيعة عمل 50 
دينارا مع عالوة دورية قيمتها 

10 دنانير.
 كما يحصل شاغل وظيفة 
محاسب اول على راتب قدره 
250 دينارا وعالوة دورية 5 
دنانير واحملاسب العادي 200 
دينار وعالوة 5 دنانير، علما 
الدورية متنح  الع���الوة  بان 
للموظف ملدة عش���ر سنوات 

فقط.
وذكر ان احلد االدنى لالجور 
في اجلمعية يبلغ 70 دينارا 
ويحصل عليه ضابط االمن مع 
عالوة دورية قيمتها خمسة 

دنانير.

العارضة  العواصف  لم تصمد 
امام قوتها ومتانتها اذ سرعان 
ما كانت مس����ارات سوء الفهم 
تتب����دد ليبقى ما ينفع البلدين 

من اخاء واحترام«.
واضاف »ان السودان شارك 
بكتيبة عس����كرية ضمن القوة 
الت����ي قدمت للكويت  العربية 
عام 1962 صونا الستقاللها في 
مواجهة تهديدات القوى الكبرى 
الكتيبة  انذاك ولقد بقيت تلك 
بعد زوال اخلطر لتش����كل اول 
نواة جلالية سودانية مستقرة 

بالكويت«.
وقال اس����ماعيل ان مرحلة 
سبعينيات القرن املاضي شهدت 
شراكة سودانية � كويتية دلت 
عل����ى جناح التع����اون العربي 
عندما يتأسس على واقع علمي 
وتخطيط متق����ن وهو ما برز 
بجالء في مشروع سكر كنانة.

ونوه اسماعيل بدور الكويت 
الدولي  باس����تضافة املؤمت����ر 
للمانحني واملستثمرين لشرق 
الس����ودان قائال »ان استضافة 
الكويت للمؤمتر شكلت العنصر 
احلاسم في جناح املؤمتر وتنامى 
الكويت  الدور مبخاطب����ة  هذا 
قيادة ومسؤولني جميع االطراف 
واملنظمات والدول املشاركة في 

املؤمتر«.
وقال ان الكويت اكملت هذه 
اخلطوة باعالنها مس����اهمتها 
بنصف مليار من الدوالرات في 
مش����اريع االعمار وهو ما فتح 
الباب واسعا ليحظى السودان 
بكل ذلك الدعم غير املسبوق. 

للقرار الوزاري رقم 195/ 2000 
املتعلقة بالوظائف  »مادة 16 

االشرافية«.
وذكر ان���ه مبوجب الكادر 
يحصل املستش���ار القانوني 
ورئي���س قس���م احملاس���بة 
واخلزينة على راتب قدره 400 
دين���ار وبدل طبيعة عمل 50 
دينارا وعالوة دورية 10 دنانير 
عل���ى ان يكون االول حاصال 
على ليسانس حقوق وخبرة 
خمس عشرة س���نة والثاني 
بكالوريوس محاسبة وخبرة 
عشر سنوات ويأتي بعدهما 
املدقق الداخلي براتب قدره 350 
دينارا مع مؤهل بكالوريوس 
محاسبة وخبرة عشر سنوات 
ثم رئيس قسم الشؤون االدارية 
ورئيس قس���م املش���تريات 

وتاب����ع »ادرك����ت منظومة 
السياس����ة في هذه البالد هذه 
احلقيق����ة منذ ام����د بعيد لذلك 
اس����تطاعت البنية االجتماعية 
تاكيد وجودها الفاعل في اروقة 
السياسة الكويتية مبا تفوق به 
الكويتي����ون على معظم الدول 
العربية واالسيوية التي سبقت 

بنيل االستقالل«.
واعتب����ر ان من مظاهر قوة 
متاسك املجتمع الكويتي اثراءه 
املكونات االقتصادية للدولة حتى 
قبل اكتش����اف النفط اذ شكلت 
الغ����رف الصناعية والتجارية 
واالحتادات املهنية ومنظمات 
املجتم����ع املدن����ي مالمح مهمة 
ف����ي خريط����ة دول����ة الكويت 

احلديثة.
وحول تقييمه ملسار العالقات 
الس����ودانية قال   � الكويتي����ة 
مستشار الرئيس السوداني »ان 
العالقات السودانية � الكويتية 
بنيت اصال على اساس متني لذلك 

الجمعية قدمت مقترح كادر مالي موحد التحاد الجمعيات التعاونية

الرواتب تتراوح بين 70 إلى 400 دينار مع بدالت طبيعة عمل وعالوات دورية

ألول مرة على مستوى الجمعيات التعاونية

وفد دعم العالقات الكويتية � العراقية: نتطلع لمستقبل أفضل لشعبينا

أسامة دياب
اجمع اعض���اء مجلس دعم 
العالقات الكويتية � العراقية على 
ان الشعبني العراقي والكويتي 
كان���ا ضحي���ة النظ���ام البائد، 
مش���يرين الى ان زي���ارة الوفد 
للكويت تأتي تأكيدا على عمق 
العالقات التاريخية بني الشعبني 
وملشاركة الكويت افراحها بأعياد 
االس���تقالل والتحري���ر، وطي 
صفحة املاضي من اجل التطلع 
ملستقبل افضل بني الشعبني يقوم 
على مراعاة حسن اجلوار وعدم 
التدخل في الش���ؤون الداخلية 

والتعاون املشترك.
جاء ذلك ل���دى وصول وفد 
مجلس دعم العالقات الكويتية 
� العراقية الى البالد مساء اول من 
امس وكان في استقباله السفير 
العراقي محمد حسني بحر العلوم 
ومدير جمعية الصحافيني الزميل 

عدنان الراشد.
واكد النائب السابق في مجلس 
النواب العراقي املقداد البغدادي 
ان زيارة الوفد تهدف الى توطيد 
العالق���ة الطيبة بني الش���عبني 
العراقي والكويتي، موضحا ان 
الشعبني عاش���ا مأساة واحدة 
ومحنة كبي���رة ابان فترة حكم 
ال���ذي كان عدوا  البائد  النظام 

مشتركا للشعبني، داعيا الشعبني 
لطي صفحة املاضي والعمل على 
املثمر  بناء املستقبل بالتعاون 

والبناء.
من جهته، بعث امني عام حزب 
الفيليه عبدالواحد الفيلي برسالة 

للشعب الكويتي، حكومة وشعبا، 
هنأهم فيها بأعياد االس���تقالل 
والتحرير، موضح���ا ان زيارة 
الوفد هي امتداد لزيارة رئيس 
ال���وزراء ورئي���س اجلمهورية 
ورئيس مجل���س النواب لدعم 

العالقات االخوية بني الشعبني، 
معرب���ا عن امله في ان يس���ود 
التعاون املشترك جميع مجاالت 

العالقة بني الشعبني.
بدوره، اكد النائب عبدالعباس 
الس���عدي ان الشعبني العراقي 

والكويتي عاشا مصيرا مشتركا 
حتت وطأة النظام البائد، مشددا 
على ضرورة نسيان املاضي وبناء 
حاضر ومستقبل جديدين يقومان 
على اساس حسن اجلوار وعدم 
التدخل في الش���ؤون الداخلية 

والتعاون املشترك لبناء العراق 
اجلديد.

اما وكيل وزارة الثقافة فوزي 
االتروش���ي فأعرب عن فرحته 
الغام���رة كعراق���ي على ارض 
الكويت ملش���اركة شعب عزيز 
افراحه بعد ان كنا ضحايا نظام 
واحد، داعيا لطي صفحة املاضي 
وفتح صفحة جديدة قائمة على 
السلمي والتآخي من  التعايش 
السياسية  العالقات  خالل دعم 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والثقافية، موضحا انه سيدعو 
القامة اسبوع ثقافي كويتي في 
العراق واس���بوع ثقافي عراقي 

في الكويت.
النائب  من جهت���ه، اع���رب 
د.سلمان املوسوي عن سعادته 
ملشاركته ابناء الشعب الكويتي 
فرحتهم باالعياد الوطنني متمنيا 

لهم دوام التوفيق واالزدهار.
اما املدعي العام السابق النائب 
جعفر عبداجلبار فأكد انه متفائل 
جدا مبستقبل العالقات العراقية 
� الكويتية، الفتا الى ان صفحة 
املاضي قد طويت بانتهاء النظام 
السابق، خصوصا انه على يقني 
ان باحلكومة الكويتية اناس���ا 
منصف���ني ال يحملون الش���عب 
العراقي حماقات النظام البائد.

دعا لطي صفحة الماضي وأكد على مراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون المشترك

صفر إلى 40% نسبة إنجاز البرنامج 
الحكومي ل� »التربية«

تطرق االجتماع إلى نس����بة اجناز املش����اريع التربوية 
الواردة في برنامج عمل احلكومة وأوضحت مصادر تربوية 

ان النسبة تراوحت بني صفر و%40.

متاضر السديراوي


