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أشاد مببادرات رئيس مجلس الوزراء في الوقوف إلى جانب املعلمني

ختام األنشطة للعام الدراسي احلالي على مسرح ثانوية ابن العميد غداً األحد

العتيبي: متمسكون بإقرار كل بنود الكادر في املداولة الثانية 
يوم 31 اجلاري وثقتنا كبيرة بالنواب 

الزامل: إدارة األنشطة التربوية حققت األهداف التعليمية 
الستغالل الطاقات واملواهب الكامنة لدى الطالب

أكد رئي���س جمعية املعلمني 
متعب العتيبي موقف اجلمعية 
الثابت في ض���رورة إقرار كادر 
املعلمني بكامل بن���وده وفقا ملا 
جاء في جلس���ة املداولة األولى 
ملجلس األمة التي عقدت 10 مايو 
اجلاري ومت فيه���ا إقرار الكادر 
مبوافقة نيابية أقرب إلى ش���به 
اإلجماع وب� 43 صوتا موافقا من 
أصل 45. وأكد العتيبي حرص 
اجلمعية على الوصول إلى أفضل 
احلل���ول التي ترضي طموحات 
جموع املعلمني كافة، مشيرا الى 
أن اجلمعية يهمها أن يتم إقرار 
الكادر ب���كل بنوده إلنصاف كل 
الشرائح والتخصصات املعنية في 
شأنه، كما أن اجلمعية متمسكة 
مبوقفها في أن يتم التصويت على 
التي  الثانية  املداولة  الكادر في 
كان م���ن املقرر لها أن تكون في 
جلسة بعد غد الثالثاء، ولكن مت 
تأجيلها إلى يوم 31 مايو اجلاري 
وان اجلمعية عل���ى ثقة كبيرة 

إدارة األنش����طة  أكد مدي����ر 
الفروانية  التربوية في منطقة 
التعليمية ناجي الزامل أن العام 
الدراس����ي احلالي )2011-2010( 
كان حافال بالعديد من األنشطة 
التربوي����ة التي حققت األهداف 
املوضوعة للممارسة التعليمية 
التي ميكن من خالها استغالل 
الطاقات واملواهب الكامنة لدى 
الطالب استغالال صحيحا وموجها 
وإتاح����ة عنصر االختيارية في 
ممارسة األنشطة إلعطائه فرصة 
اختيار نوع النشاط الذي يفضله 
ويجد في����ه متنفس����ا لطاقاته 

جميع الدراسات امليدانية أكدت 
أن السبب املباش���ر في عزوف 
الك���وادر الوطني���ة ع���ن مهنة 
التعليم، وجود فرص لوظائف 
أخرى ذات امتيازات مادية تفوق 
كثيرا ما يحصل عليه أهل امليدان 

التعليمي في الوقت احلالي.
العتيب���ي تصريح  واختتم 
معرب���ا عن أمل���ه الكبير في أن 
تلتقي كل التوجهات احلكومية 
والنيابية والتربوية في اجتاه 
واحد وف���ي تفه���م كل األبعاد 
الوطنية والتربوية في ضرورة 
إقرار الكادر، وأن يدرك اجلميع 
أن عملية االس���تثمار احلقيقي 
ملس���تقبل وطنن���ا العزيز البد 
أن تك���ون مواكبة متاما لعملية 
االس���تقرار الترب���وي التي هي 
بحاجة ماس���ة إل���ى تفعيل كل 
اخلطط التي من شأنها إنصاف 
املعلمني واملعلمات وتش���جيع 
الكوادر الوطنية لاللتحاق مبهنة 

التعليم. 

احلالي حت����ت رعاية مدير عام 
منطقة الفروانية يسرى العمر 
وذلك على مس����رح املنطقة في 
العمي����د غدا األحد  ابن  ثانوية 
املتميزة خالل  املدارس  لتكرمي 
الدراس����ي واستعراض  املوسم 
االجن����ازات التي متت مش����يدا 
بجهود مراقبي اإلدارة ومديري 
امل����دارس الذين حققوا األهداف 
العامة إلدارة األنشطة التربوية 
التي انعكست بال أدنى شك على 
املس����توى التحصيلي ملستوى 
أبنائن����ا وبناتنا الدارس����ني في 

مختلف املراحل التعليمية.

السعي من أجل االرتقاء مبكانتهم 
املادية واملعنوية ومبا ينسجم 
مع التوجه���ات األبوية الكرمية 
لصاحب الس���مو األمير وسمو 

ولي العهد.
التربية  وحول موقف وزير 
ووزي���ر التعلي���م العالي أحمد 
املليفي من مستجدات الكادر، أشار 
العتيبي ال���ى أن موقف الوزير 
املليفي يستحق كل التقدير والثناء 
وانه يواصل جه���وده احلثيثة 
من أجل إقرار الكادر بالرغم من 
التي يتعرض لها،  الضغوطات 
خاصة من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية الذي يستوجب أن ينظر 
إلى مسألة الكادر مبنظور واسع 
وبعيد املدى ووفق رؤية وطنية 
بالدرجة األولى، وتربوية بالدرجة 
الثانية، ومدى احلاجة إلى تفعيل 
خطط تشجيع الكوادر الوطنية 
وسياسة اإلحالل، التي هي حق 
مش���روع لهذا الوطن وألبنائه، 
كما أن على الديوان أن يدرك أن 

على األسلوب العملي وإكسابه 
القدرة عل����ى التجديد واالبتكار 
واالستنتاج موضحا أن ذلك جاء 
وفق توجيه الفرد للعمل من خالل 
منظومة متكاملة حتقيقا ملتطلبات 
املجتمع واعتمادا على األهداف 
التربوي����ة املوضوعة مس����بقا 
وانطالقا من الرؤية املستقبلية 
لبناء جيل قادر على حمل راية 
الكويت والنهوض بها إلى مصاف 

الدول املتقدمة.
إدارة  أن  ال����ى  الزامل  ولفت 
األنشطة التربوية أعدت فعاليات 
خلتام األنشطة للعام الدراسي 

مبا سيحظى به من شبه إجماع 
من قبل النواب وتأكيد موقفهم 
الثابت ورغبتهم الصادقة والنبيلة 
في إنصاف أبنائهم وأش���قائهم 
املعلمني واملعلم���ات وإلميانهم 
العدل  بضرورة ترسيخ مبادئ 
واملس���اواة ولضمان االستثمار 
التربوي،  احلقيقي واالستقرار 
ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر 
الوطنية لاللتحاق مبهنة التعليم، 
وللسعي اجلاد واحليوي من أجل 
تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة 

وطننا العزيز.
وجدد العتيبي ثقته وجموع 
املعلمني واملعلمات بتفهم سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد في ضرورة إقرار 
الكادر وباملضي قدما في اتخاذ 
اخلطوات الرسمية الكفيلة بالعمل 
به في أسرع وقت ممكن مشيرا 
الى أن لسموه مواقفه ومبادراته 
الدائمة ف���ي الوقوف إلى جانب 
أبنائه وأش���قائه املعلمني وفي 

س����واء كانت مهارات ذهنية أو 
عضلية.

جهود حثيثة

وق����ال الزامل ف����ي تصريح 
ان م����دارس منطقة  صحاف����ي 
الفروانية سعت خالل هذا العام 
إلى اس����تثمار طاق����ات الطلبة 
وتوجيههم ومس����اعدتهم على 
اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل 
على تنميتها وحتسينها وإتاحة 
الفرصة أمامهم لالتصال بالبيئة 
والتعامل معه����ا لتحقيق مزيد 
من التفاعل واالندماج والتدريب 

متعب العتيبي

ناجي الزامل

خالل الفترة من 22 مايو إلى 9 يونيو املقبل للتوعية باخلطة االستراتيجية الثالثة للديوان

انطالق حملة »معا نحو التميز« في احملاسبة
حتت رعاي����ة رئيس ديوان 
احملاسبة عبدالعزيز العدساني 
تنطل����ق في 22 م����ن مايو 2011 
التوعوي����ة للخط����ة  احلمل����ة 
االس����تراتيجية الثالثة لديوان 
احملاس����بة )2011-2015( حتت 
شعار »معا نحو التميز«، والتي 
ينظمه����ا كل من إدارة املنظمات 
الدولية وإدارة اإلعالم والعالقات 
العامة، وتستمر حتى التاسع من 

يونيو 2011.
ويتمثل الهدف العام للحملة 
في )التأكيد على أهمية التخطيط 
االستراتيجي باعتباره أهم وظائف 
ومه����ام القي����ادة الفاعلة(، كما 
تستهدف توسيع نطاق املعرفة 
التخطيط االستراتيجي  بأبعاد 
بطرح ومناقشة املجاالت املختلفة 
لعملي����ة التخطي����ط وكيفي����ة 
التعامل مع جمي����ع املتغيرات 
احمليطة بها، والتعريف مبكونات 
اخلطة االستراتيجية وعالقاتها 
بقطاعات الديوان وأهداف اخلطة 
االس����تراتيجية )2015-2011(، 
باإلضافة إلى ما مت من منتجات 
خالل اخلطط االس����تراتيجية 
السابقة، وكذلك التعريف بخطط 
منظمة )اإلنتوس����اي( ومنظمة 

)اآلسوساي( في هذا املجال.
وتس���تهدف احلمل���ة أيضا 
تفعي���ل االس���تفادة م���ن كل 
املش���اريع التي مت اجنازها في 
اخلطط االستراتيجية املطبقة 
في ديوان احملاس���بة وتعزيز 

الدي����وان، وتتناول موضوعات 
متخصصة ذات ارتباط مباشر 
مبح����اور احلملة، وه����ي تعد 
إضاف����ة حيوية تثري اخلبرات 
وامله����ارات الفني����ة واإلداري����ة 
الديوان، وتدعم مفهوم  لكوادر 
املنافسة املهنية بني القطاعات، 
وه����ذه املس����ابقة تتميز بطابع 
ثقافي مهني يتناول موضوعات 
متخصصة ذات ارتباط مباشر 
مبجال االستراتيجية، وستتبع 
املس����ابقة نظام التصفيات بني 
الفرق املمثلة للقطاعات املختلفة 
بالديوان، وتدار جوالتها من قبل 
متخصصني محايدين، كذلك سيتم 
طرح مسابقة ورقية ليتم مشاركة 

أكبر عدد من املوظفني بها.
وس����تتضمن احلملة تنظيم 
معرض )املنتجات االستراتيجية(، 
وهو مع����رض توثيقي ألعمال 
ومنتجات اخلطط االستراتيجية 
املطبقة في ديوان احملاسبة، بهدف 
تقدمي ص����ورة موثقة ألهم هذه 
املنتجات واملساهمة في التعريف 

بها وتفعيل استخدامها.
وس����يتم تدعيم اإلعالن عن 
نشاطات احلملة التوعوية )معا 
نحو التميز( بإصدار العديد من 
املطبوعات التسويقية واللوحات 
واإلرش����ادية،  التوجيهي����ة 
واإلعالنات اإللكترونية، باإلضافة 
إلى الرسائل التوعوية عبر البريد 
االلكترون����ي جلمي����ع العاملني 

بالديوان.

ومتابعة تنفيذها، ومحاور اخلطة 
االس����تراتيجية )2015-2011( 
وأهدافها وآلية تنفيذها، وكذلك 
املنتجات االستراتيجية التي متت 

حتى اآلن.
وتش����تمل عل����ى العديد من 
األنشطة التوعوية والتوجيهية 
واألنشطة اإلعالمية والثقافية 
التي تشجع وحتفز العاملني على 
االرتقاء بأدائهم املهني، وتسعى 
نحو تس����خير اخلبرات املهنية 
لنقل املعارف املتقدمة والتجارب 
العملي����ة في مج����ال التخطيط 
االستراتيجي في العمل الرقابي، 
وتوجيه األداء املهني وتوحيد 
آلياته نحو إرساء مفهوم العمل 
التكاملي لتحقيق النجاح الفعال 

للتخطيط االستراتيجي.
ندوت����ني  عق����د  وس����يتم 
يحاضر فيها متخصصون من 
التخطيط  الديوان حول منهج 
االستراتيجي للديوان، وورشة 
عمل حول كيفي����ة التعامل مع 
منتجات اخلطة االستراتيجية 
الثانية 2010/2006، باإلضافة إلى 
تنظيم حلقة نقاشية تتناول آليات 
تطبيق وسبل تفعيل استخدام 
منتجات اخلطة االستراتيجية 
وذلك من أجل صياغة خطوط 
توجيهية عامة لسياسة تطبيق 

اخلطة.
وستقام على هامش احلملة 
التمي����ز املهني على  مس����ابقة 
القطاعات في  مس����توى جميع 

التوعية مبنتجاتها، وتشجيع 
املوظفني لالطالع على محتواها 
وت���داول مضامينه���ا لتحقيق 
أقصى فائدة ممكنة، باإلضافة 
إلى إبراز نتاج أعمال وخبرات 
الوحدات التنظيمية في الديوان، 
واملساهمة في قياس ومتابعة 
مدى االلتزام مبنتجات اخلطط 
االستراتيجية، وإتاحة الفرصة 
لتبادل اآلراء واخلبرات املهنية 
وإرساء مفاهيم تعميق املسؤولية 

املشتركة.
وتتناول احلملة التوعوية التي 
جاءت تلبية لتوجيهات اإلدارة 
العليا ع����دة محاور منها محور 
التخطيط االستراتيجي  منهج 
اللجان  لديوان احملاسبة ودور 
العاملة في  الفنية املتخصصة 
مجال إعداد اخلطط االستراتيجية 

بروشور احلملة

إجماع على ضرورة سرعة تنفيذ قرارات القمة االقتصادية

يعقد من 22 إلى 25 اجلاري

الكندري: تزكية عربية لترشيح قطر
لعضوية مجلس منظمة العمل الدولية

تبوك حتتضن املؤمتر الرابع لديوان 
احملاكمات العسكرية لدول »التعاون«

اوضح وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري 
ان اجتماع منظمة العمل العربية يعقد س����نويا 
وعادة يكون في شهر مارس ولكن نظرا للظروف 
املستجدة في الوطن العربي مت تأجيله، وعقد في 
القاهرة.  وقال الكندري في تصريح صحافي فور 
وصوله من القاهرة مس����اء امس االول في مطار 
الكويت الدولي، ان االجتماع دوري ويناقش كل 
اعمال منظمة العمل العربية سنويا، ملتابعة ما 
مت تنفيذه من القرارات التي خرج بها االجتماع 
الذي قبله. ولفت الى انه مت التصويت على اعادة 
تعيني احمد لقمان مديرا عاما ملنظمة العمل العربية 
ملدة اربع سنوات باالجماع، باالضافة الى تزكية 
وزير العمل السعودي عادل فقه لرئاسة الدورة 
املقبلة اعتبارا من يوم امس االول حيث كان اليوم 

اخلتامي للدورة.
وبني ان هذا االجتماع يأتي متهيدا العداد اخلطط 
والبرامج وتوحيد واب����راز دور ومواقف الدول 
العربية التي ستتخذ في اجتماع منظمة العمل 
الدولية املقرر عقده����ا مطلع يونيو في جنيڤ، 
موضحا ان من ضمن القرارات التي اتخذت ترشيح 
قطر لعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية 
عن الدورة املقبلة بالتزكية من قبل وزراء العمل 
العرب، وكذلك مت تزكية بعض الدول ملناصب في 

ضمن إطار التع����اون القائم بني دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية حتتضن اململكة 
العربية السعودية الشقيقة املؤمتر الرابع لديوان 
احملاكمات العسكرية حتت عنوان »القضاء العسكري 
بني اإلجراء والتطبيق / قانون النزاعات املسلحة 
بني الضرورات العسكرية واملقتضيات اإلنسانية« 
خالل الفترة من 22 وحتى 25 مايو اجلاري باملنطقة 
الشمالية الغربية في اململكة العربية السعودية 

بناء على توجيهات القيادة العليا باحلرس 
الوطني لرفع الكفاءة واالستعداد القتالي جلميع 
قوات احلرس الوطني، قامت قيادتا الشؤون 
العسكرية والدعم اللوجستي باستدعاء مفاجئ 
لقواتهما من القادة والضباط وضباط الصف 
واألفراد الختبار مدى اجلاهزية وسرعة تلبية 
نداء الواجب، وقد تواجد كل من مت استدعاؤه في 
مواقع املسؤولية في وقت قياسي، حسبما هو 
مخطط له وبنجاح منقطع النظير، ما يعكس 
مدى االستعداد الدائم والتحلي بروح املسؤولية 
لدى جميع منتس���بي احلرس الوطني للدفاع 
والذود عن حياض الوطن واحلفاظ على أمنه 

واستقراره في ظل القيادة احلكيمة.

جلان مهمة في منظمة العمل الدولية.
وافصح عن اجتماع متهيدي يستبق اجتماع 
منظم����ة العمل الدولية بيوم واحد س����يعقد في 
جنيڤ، يضم اطراف االنتاج الثالثة: احلكومات 

واصحاب االعمال والعمال للدول العربية.
واش����ار الى انه كان خالل اجتم����اع القاهرة 
كانت هناك اكثر من مائدة مستديرة ناقشت آخر 
املستجدات على الساحة العربية ومدى تأثيرها على 

تشغيل وتوظيف العمالة في الدول العربية.
واف����اد بأنه كانت هن����اك اجتماعات جانبية 
تنس����يقية جمعته بكل من مديرة مكتب منظمة 
العمل الدولية في بيروت ندى الناش����ف وايضا 
مدير منظم����ة العمل العربية احمد لقمان، وذلك 
القامة دورات وورش عمل تدريبية في الكويت 
خالل السنة املالية القادمة. وقال مت التركيز على 
سرعة تنفيذ ما اسفر عنه اجتماع القمة العربية 
االقتصادية التي عق����دت في الكويت، وكذلك ما 
اسفر عنه االجتماع التالي للقمة االقتصادية التي 
عقدت في يناير املاضي في ش����رم الشيخ، حيث 
دعوا الى سرعة تنفيذ املشاريع الصغيرة خاصة 
بعد املتغي����رات التي حصلت في الوطن العربي 

وحاجة الشباب املاسة لفرص العمل.
بشرى شعبان  ٭

)تبوك( وسيشارك في هذا االجتماع وفد من هيئة 
القضاء العسكري الكويتي برئاسة رئيس الهيئة 
العميد الركن حقوقي عبدالوهاب السالحي والرائد 
حقوقي د.محمد العن����زي، ويعتبر هذا املؤمتر 
الرابع لديوان احملكمات العسكرية باململكة العربية 
الس����عودية وسيقدم الوفد الكويتي املشارك من 
هيئة القضاء العس����كري اوراق عمل متاشيا مع 

موضوع املؤمتر.

حيث مت االستدعاء بإشراف قائد الشؤون 
العس���كرية العميد الركن وليد خالد النويف 
وقائد الدعم اللوجستي العميد د.م.عبدالرحمن 
فرج امليع، وأك���دا بدورهما على ضرورة مثل 
هذه االستدعاءات التي تأتي في سياق اختبار 
مدى االستجابة والسرعة في تنفيذ التعليمات 
ضمن العملية التدريبية استعدادا ألي طارئ 
وقد سجلت جميع الوحدات استجابة سريعة 

في وقت قياسي.
شهد االستدعاء ركن عمليات وتدريب قيادة 
الدعم اللوجستي العقيد الركن يوسف احمد 
الهوالن وضباط قيادتي الش���ؤون العسكرية 

والدعم اللوجستي باحلرس الوطني.

محمد الكندري لدى عودته من اجتماع منظمة العمل العربية

استجابة عناصر احلرس خالل الوقت احملدد

متام بجاهزية القوات

استدعاء مفاجئ باحلرس الوطني يثبت مدى 
اجلاهزية والسرعة الفائقة في االستجابة

احلملة تتضمن 
الكثير من األنشطة 
اإلعالميةوالثقافية 

لتحفيز العاملني
على االرتقاء

باألداء

شدد مختار منطقة القيروان 
صباح دخيل العنتري على أهمية 
التعداد العام للسكان واملباني 
واملنشآت لعام 2011 في خدمة 
خطة التنمية املستقبلية ودوره 
ف���ي حتديد املوارد البش���رية 
واملمتلكات واملؤسسات والوقوف 
على حاجة األفراد من اخلدمات 
املستقبلية، معتبرا ان التعداد 
السكاني »خطوة حضارية تصب 
في خدمة وحتس���ني اخلدمات 

التي تقدم للمواطن«.
وقال العنتري في تصريح 
له ان مشاريع التنمية في الدول 

الالزمة في حي���اة أي مجتمع 
بشري.

وقال »ألجل ذلك ولتحقيق 
تل���ك األه���داف ينبغ���ي على 
التعاون  املواطنني واملقيم���ني 
الذين يواصلون  العدادين  مع 
زيارة املنازل حتى نهاية الشهر 
اجل���اري واعطاءهم معلومات 
صادقة ودقيقة وتعبئة البيانات 
واجلداول ب���كل دقة، مؤكدا ان 
صحة ومصداقي���ة املعلومات 
ايجابا على واقع  س���تنعكس 
ومس���تقبل خدم���ة املواط���ن 

ومصلحة الدولة بشكل عام«.

احلقائق األساس���ية بالنسبة 
لإلدارة والسياسات احلكومية 
لتنظيم اخلطط املستقبلية في 
املجاالت كافة وهي ضرورة من 
ضروريات التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي م���ن أجل تنمية 

املجتمع«.
واعتب���ر ان التع���داد العام 
من أه���م أدوات اعداد البحوث 
الس���كانية فمن خالله يدرس 
العمري  التركي���ب  الباحثون 
والنوعي للسكان وعلى ضوئه 
ميكن توفير اخلدمات التعليمية 
والصحية واالجتماعية األخرى 

املتقدمة دائما قاعدتها التعداد 
السكاني وعلى ضوء نتائجه 
التي  التنموية  تأتي اخلط���ط 
تراعي حاج���ة املواطن في كل 
منطقة م���ن مختلف اخلدمات 
س���واء الصحية أو التعليمية 
أو االسكانية أو من دور العبادة 
أو املؤسس���ات  الن���وادي  أو 

الثقافية.
وأضاف ان التعداد السكاني 
من أهم مصادر جمع املعلومات 
الس���كان وتوزيعهم  عن عدد 
ف���ي كل محافظ���ة ومنطق���ة، 
مضيفا »تلك البيانات ستوفر  صباح العنتري

مختار القيروان دعا املواطنني واملقيمني إلى التعاون مع العدادين وتقدمي معلومات دقيقة

العنتري: التعداد يحدد حاجات املناطق لرسم خطط تطويرها


