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برئاسة بوحمد وكلفته بتقديم مقترحات تعليمية وتربوية لعرضها على مجلس الوكالء

الحمود: فريق عمل لرصد تطلعات الميدان التربوي

د. موضي احلمود

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عمل لرصد تطلعات امليدان 
التربوي مبكتبها، اس����تند القرار 
الوزاري الى احلرص على متابعة 
تطوير العملية التعليمية والذي 
يتمث����ل ف����ي ردود فع����ل امليدان 

ومصلحة العمل.
الق����رار عل����ى: اوال:  ون����ص 
تش����كيل فريق عمل انطالقا من 
دور مراقبة الش����ؤون التعليمية 
في مكتبنا كحلق����ة وصل فعالة 
برئاس����ة جاس����م بوحمد – مدير 
مكتب الوزير للشؤون التعليمية 
واالدارية – مكتب الوزير، وعضوية 
عزيزة احلبيب – مراقبة الشؤون 
التعليمية – مكتب الوزير، لطيفة 
الفض����ل – رئيس قس����م متابعة 
الشؤون التعليمية – مكتب الوزير، 
يوسف حاجية – منسق اداري – 
مكتب الوزير، واستبرق اخلرس – 
باحث مبتدئ اعالم – مكتب الوزير. 
ثانيا: يتول����ى فريق العمل مهمة 

3- اب����الغ صاحب املقترح او 
الشكوى مبا مت في هذا الشأن.

4- متابعة جميع ما ينش����ر 
في وس����ائل االعالم باسم وزيرة 
التربية ومن ثم رفع كتاب بذلك 

للوزيرة.
5- تقدمي مقترحات تعليمية 
وتربوية الى الوزيرة لعرضها على 

مجلس الوكالء تعميما للفائدة.
6- التع����اون م����ع اجله����ات 
املختصة بالوزارة في دعم جهود 
التوعية لالدارات املدرس����ية من 
خالل التواصل معها ورصد آرائها 
في النشرات والقرارات التعليمية 

املعممة.
ثالثا: يبدأ عمل الفريق اعتبارا 
م����ن تاريخ ص����دور القرار وملدة 
ثالثة شهور ويرفع تقريرا ختاميا 

للوزيرة مبا مت اجنازه.
رابعا: تصرف املكافآت املالية 
لرئيس واعضاء فريق العمل حسب 

النظم املتبعة بهذا الشأن.
خامس����ا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

تنفيذ اآلتي بيانه:
1- جتميع املقترحات والشكاوى 
الواردة الى مكتب الوزيرة من الطلبة 
واولياء امورهم واملتابعني للعملية 
التعليمية بش����كل ع����ام ملختلف 
القضايا التعليمية املطروحة. 2- 
ابالغ هذه املقترحات الى اجلهات 
املختصة بال����وزارة ملعرفة رأيها 
واحلصول على املعاجلة املطلوبة 

للشكاوى املقدمة.

غبقة »المعلمين« غدًا

تكليف البصيري بأعمال العصفور
كلفت وكيل التعليم العام منى اللوغاني املوجه الفني االول ملادة 
االجتماعيات مبنطقة العاصمة التعليمية عباس البصيري باالضافة 
الى عمله االصلي القيام باعمال املوجه العام عبدالعزيز العصفور 

اعتبارا من 2010/8/29 وحتى عودته من االجازة الدورية.

مريم بندق
أعل���ن رئي���س جمعية 
ان  السهلي  املعلمني عايض 
اجلمعي���ة تقيم غ���دا غبقة 
رمضاني���ة بحضور وزيرة 
التعليم  التربية ووزي���رة 
العالي د.موض���ي احلمود 

وقيادات الوزارة.
الس���هلي ان  وأوض���ح 
الوزيرة س���تتواجد اعتبارا 
من العاش���رة حتى احلادية 

عشرة مساء.

د.محمد العفاسي مستقبال علي البغلي ومها البرجس

محمد القطامي راشد العميري منيرة املطوع

متاضر السديراوي

عايض السهلي

يضم 42 موظفاً ويترأسه محمد الداحس

السديراوي اعتمدت فريق »الخاص« الستخراج شهادات الثاني عشر
مريم بندق

اعتمدت وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
الس���ديراوي فريق اس���تخراج ش���هادات 
طلبة الصف الثاني عش���ر للعام الدراسي 
2010/2009 باالدارة العامة للتعليم اخلاص 
برئاس���ة محمد الداحس مدير عام االدارة 
العامة للتعليم اخل���اص وعضوية: نوال 
س���عود محمد العون، عزيزة عبداحلميد 
خالد املطوع، عبداهلل احمد االحمد، صالح 
محمد العجيل، فايزة عبداللطيف احلامت، 
آمنة عبداهلل جمشير، ماجدة شحادة احلداد، 
عبير سعد املطيري، زهرة علي املطوع، رنا 

عبدالرزاق بن عيد، وفاء احمد نسيبة، آمال 
احمد احلرز، موضي عبداللطيف، مرمي عادل 
الشطي، حليمة فاضل اشكناني، تهاني سالم 
صالح اخلشمان، شيخة عاكف عوض، سعاد 
نوري مشاري، سناء ناصر جمعة احلسينان، 
حنان احمد املجرن، اسراء علي جمال حسني 
دشتي، مرمي اسماعيل غلوم مبارك، خديجة 
محمد بوصخر، بدور احمد حسني الوثيقي، 
صفية فراج مدع���ث العجمي، ليلى ناصر 
الناصر، سميرة عثمان االيوبي، غدير فارس 
اسمر الفضلي، عبدالعزيز عيسى عبداهلل 
محمد، كرمية يونس بركة علي، س���عيدة 

ذيب الهاجري، مشاعل منصور السبيعي، 
سارة يوسف الس���عودي، عذاري صالح 
املطيري، جوزة دابول محس���ن العازمي، 
بدرية عباد العتيبي، كلثوم ناصر العوضي، 
تهاني هادي العازمي، محمد جاسم محمد، 
اش���واق راضي املطوع، مرمي عبدالرحمن 
محمد دشتي، بدري العبداحلسني ونرمني 

يحيى علي حسن.
على ان يسري القرار خالل الفترة من 

2010/7/1 حتى 2010/8/10.
وتصرف مكافأة اعمال اضافية جلميع 

العاملني بالقرار حسب النظم املالية.

الشمري يستنكر إطالة الدوام المدرسي
دون أخذ رأي أهل الميدان

دعا الى االهتمام بمشاكل النظام التعليمي

إيقاف برنامج النابلسي في إذاعة القرآن الكريم

4 استقاالت تم تقديمها كدفعة أولى لمركز سالم العلي

»األوقاف« تستقطب فنيي القوقعة بـ»الصحة« 
وتقدم إغراءات بالرواتب المرتفعة

ال تغيير في ساعات عمل فروع التموين

بحث مع البغلي والبرجس إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان

العفاسي: تقييم شامل لجمعيات النفع العام

أحال وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
الصباح املسؤولني عن البرنامج الذي بثته إذاعة 
القرآن الكرمي وهو من إعداد وتقدمي د.محمد راتب 
النابلس���ي إلى التحقيق للوق���وف على ما جاء 

بالبرنامج من أنه تعرض حلكام اخلليج.
حيث أكد مصدر مطلع انه مت إيقاف بث البرنامج 

ف���ي إذاعة القرآن الكرمي فورا وتفريغ املادة التي 
يحتويها هذا البرنامج. وأضاف املصدر أن املسؤولني 
لن يتهاونوا في مثل هذه البرامج التي تسيء لنا أو 
لدول اجلوار فهي مخالفة لقانون املرئي واملسموع 
والب���د من إيقافها وإحالتها للتحقيق والتأكد من 
محتواها لكي نتخذ اإلجراءات القانونية بحقها.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« ان  املركز اجلديد املتخصص في 
صعوبات التعلم والذي يتبع وزارة األوقاف )الوقف 
الصحي( قد أخذ موافقة الهيئة الش����رعية بوزارة 
األوقاف إلقامته، والذي مت تصنيفه على انه »تربوي« 
ولكن ما حدث هو جتاوز بالصالحيات بإدخال األعمال 
الطبية باملركز، ما حدا ببعض املسؤولني الى ان يتقدم 
شفهيا الى وزارة الصحة للحصول على ترخيص طبي 
للمركز، إال ان هذا الطلب لم يجد ترحيبا من جانب 
الوزارة � على حسب إفادة مصادر صحية � وعليه 
جلأ القائمون على املركز الى إحلاق طبيبة متقاعدة 
متخصص����ة في أمراض األن����ف واألذن واحلنجرة، 
محاولة تعيني فني����ة للقوقعة، ما يتعارض وعمل 

هذا املركز ان كان عمله »تربويا« فقط.
وكانت الهيئة الشرعية قد مت تقييدها قبل إنشاء 
املركز بأن الصحة غير قادرة على استكمال برامج 
النطق بع����د عملية زراعة القوقعة، ما أدى بهم الى 
املوافقة على إنشاء املركز ولكن لألسف فإن املعلومات 

كانت مغلوطة واألمر من هذا أن ممثل وزارة الصحة 
في األوقاف كان الناقل لهذه املعلومات.

وبينت مص����ادر صحية ان اجتماع����ا مت عقده 
بني املس����ؤولني من أطباء األنف واألذن واحلنجرة 
واملسؤولني عن القوقعة وبرامجها، ومسؤولي األوقاف 
الذين أفادوا في االجتماع بعدم نيتهم استقطاب الفنيني 
مبركز الشيخ سالم العلي لعالج النطق والسمع، ولكن 
األوس����اط الصحية فوجئت امس ب� 4 استقاالت مت 
تقدميها دفعة واحدة وأولى الى رئيس قسم النطق 
والسمع الشيخ د.باسل الصباح، واملستقيلون هم: 
»أ.أ، ل.أ، م.أ، د.أ«. وأعرب����ت املصادر الصحية عن 
استغرابها من سحب القوى العاملة من مركز الشيخ 
س����الم العلي، وكأنها مقص����ودة للتقليل من أهمية 
املركز، خاصة ان وزارة األوقاف تتبع الدولة، فكيف 
تنافس بأموال أوقاف املسلمني املؤمتنني عليها بعمل 
مغريات برواتب كبيرة من هذه األموال دون مراعاة 
إجراءات ونظم وزارة الصحة التي تندرج حتت نظم 

الدولة واملمثلة في ديوان اخلدمة املدنية؟

اعلنت وزارة التجارة والصناعة ان س���اعات 
العم���ل في فروع التموين بالعش���ر االواخر من 
رمضان في مختلف املناطق مستمرة على ما هي 

عليه حاليا.
وقال���ت الوزارة في بي���ان صحافي ان فروع 
التموين تعمل على فترتني نهارية من الس���اعة 
التاسعة صباحا وحتى الس���اعة الرابعة عصرا 
ومسائية من الساعة الثامنة وحتى الساعة احلادية 

عشرة ليال. وأكدت التزامها بتشغيل اجلهاز اآللي 
املركزي اخلاص باخلدمة التموينية طيلة ساعات 

العمل احملددة.
وش���ددت على أنها تعمل بشكل دائم لتطوير 
قطاعها التمويني لضمان وتلبية حاجة املستفيدين 
من���ه على أكمل وجه وحرصها على ان تقدم لهم 
مختلف اخلدمات بأفضل صورة مبا يضمن حتقيق 

اهداف الوزارة في هذا املجال.

بشرى شعبان
أشاد رئيس جمعية حقوق اإلنسان علي البغلي 
ونائب رئيس اجلمعية مها البرجس بإجنازات وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي في مجاالت حقوق اإلنسان 
وخاصة إقرار قانون العمل في القطاع األهلي والعمل 
على إقرار قانون مكافحة االجتار بالبش����ر واحلد 
الكبير منذ توليه الوزارة من جتار اإلقامات، متمنيا 
ل����ه دوام التوفيق. جاء ذلك خالل اس����تقبال وزير 
الش����ؤون د.محمد العفاسي لكل من رئيس جمعية 
حقوق اإلنس����ان ونائبة الرئيس، حيث أشاد بدور 
اجلمعية الفعال في املجتمع والتعاون مع اجلهات 
املعنية والساعي إلى القضاء على أي ظواهر متس 
س����معة الكويت في مجال حقوق اإلنسان وأوضح 
الوزير أن ع����دد جمعيات النفع العام وصل عددها 

الى 235 جمعية، مشيرا الى ان العديد منها تتشابه 
في األنشطة التي أنشئت من أجلها، ما استدعى من 
احلكومة إجراء دراسة تقييمية شاملة متكاملة تسعى 
لعملية فرز وتقييم للجمعيات الفاعلة وعزلها عن 
اجلمعيات اخلاملة، موضحا ان الدراسة احلكومية 
ستعتمد على مدى مساهمة وإجنازات كل جمعية 
عل����ى حدة جتاه املجتمع املدن����ي علميا من ناحية 
البحوث والدراسات التخصصية ذات القيمة العلمية 
وميدانيا من حيث حجم األنشطة الفاعلة واملؤثرة 
على املجتمع املدني، متمنيا للجميع حتقيق األهداف 
التي أشهرت عليها هذه اجلمعيات كما بحث والوفد 
موضوع إنش����اء الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ومتابعة ما مت طرحه بشأن تنظيم دورة تدريبية 

مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

الناشط السياسي  استنكر 
خليل الش���مري ق���رار وزيرة 
التربية بإطالة الدوام املدرسي، 
مؤكدا ان هذا القرار يعد سقطة 
اخرى من سقطات وزيرة التربية 
في ظل ضياع االولويات وغياب 
الرؤية السليمة واعتقادها ان 
ضعف منظومة التعليم يرجع الى 
قصر الدوام املدرسي، مستغربا 
ق���رار الوزيرة الذي صدر دون 

اخذ رأي اهل امليدان.
واكد الشمري ان هذا القرار ال 
ينتمي الى فكرة االصالح التربوي 
وتطوير املنظومة التعليمية وان 

ضعف العملية التعليمية يرجع الى اعادة تطوير 
وهيكلة الوسائل املس���تخدمة في التعليم والى 
كفاءة املعلمني ناهيك ع���ن املناهج التي حتتاج 

الى تطوير االس���اليب املتبعة 
لتواكب مستويات التعليم في 

الدول املتقدمة.
وقال الش���مري انه لو نزل 
متخذو القرار الى امليدان لتفهموا 
ما يعانيه كل من الطلبة واولياء 
امورهم، مش���ددا عل���ى اهمية 
اعادة اه���ل االختصاص الذين 
يعتبرون االكثر دراية النظر في 
صياغة هذا القرار وفق دراسات 
تتفق مع احتياجاتنا التربوية 
ومدى احتياجها الى اطالة اليوم 
الى  الدراس���ي. ودعا الشمري 
االس���تماع لالصوات التربوية 
التي تدعو الى النظر واالهتمام باملش���اكل التي 
يعاني منه���ا النظام التعليمي قبل اتخاذ قرارات 

من شأنها زيادة املشاكل وتعقيدها.

مريم بندق
اعلن مدير عام االدارة العامة 
للتعليم اخلاص محمد الداحس 
ان 3 آالف و600 طال���ب وطالبة 
من الوافدين انتهوا من حتديث 
البيان���ات املطلوب���ة منهم من 
اصل اجمالي املس���تفيدين من 
الصندوق اخليري لدعم الطلبة 

احملتاجني.
وقال الداحس ل� »األنباء« ان 4 
آالف و400 طالب وطالبة امامهم 
مهلة حتى نهاية رمضان لتحديث 
البيان���ات واال فلن تصرف لهم 
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 
اجلدي���د 2010 / 2011 وس���يتم 

شطبهم.
الطلب���ة غير  على صعي���د 
محددي اجلنسية، قال الداحس: 
املتبقي حتى اآلن 1600 من اصل 

12 الف طالب وطالبة وعلى الرغم 
من انتهاء الفترة الزمنية احملددة 
لهم ملراجعة ادارة الصندوق فإنه 
سيتم استقبالهم اآلن وحتى نهاية 

رمضان.

محمد الداحس

د.خالد املذكور

ليلى الشافعي
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية 
د.خالد املذكور ان جمعية النوري 
اول جمعي���ة خيري���ة حتصل 
على ش���هادة اآليزو بالتعاون 
مع امبشن لالستشارات، وهي 
اجله���ة املتخصصة التي قامت 
بتقدمي االستشارات والتدريب 
الالزمني الس���تيفاء املتطلبات 
لشهادة اآليزو، ثم قامت بتأهيل 
اجلمعية الس���تيفاء املتطلبات 
اجلديدة اخلاصة باالصدار االخير 
لشهادة اآليزو 9001، كما ملست 
خالل تلك الفترة التزاما كبيرا 
بنظام اجلودة االدارية من قبل 
العاملني في اجلمعية والسعي 
املستمر ملواكبة التطور االداري 
اخلاص باالنظمة العاملية في نظام 
االدارة، حيث حصلت اجلمعية 
على احدث اصدار لشهادة اآليزو 
9001، كما حازت على ش���هادة 

االدارية العاملية مما يساهم في 
تطوير العمل اخليري، والثاني 
هو ال���رد على املهاجمني للعمل 
او  الداخل  اخليري س���واء في 
اخلارج، فهن���اك من يحاول ان 
يطعن ويشكك في العمل اخليري 
من اصحاب النفوس الضعيفة 
وحصول اجلمعية على شهادة 
اآليزو هو مبنزلة دليل قوي للرد 
عليهم ان العم���ل اخليري يتم 
بشفافية ومصداقية ونظام اداري 

مطابق للمعايير الدولية.
واضاف د.املذكور ان جتديد 
الشهادة يعطي اجلمعية دفعة 
لالمام وانها متشي على الطريق 
السليم باذن اهلل تعالى لنيل ثقة 
املتبرعني. واعرب د.املذكور عن 
شكره اجلزيل جلميع املتبرعني 
وع���ن امله في اس���تمرار دعم 
احملس���نني ملش���اريع اجلمعية 
كونها تقدم دعما للمسلمني في 

الداخل واخلارج.

اجلودة االدارية منذ العام 2008 
وذلك باجلهود املخلصة للقائمني 
عليها في تطبيق املعايير الدولية 

في االدارة احلديثة.
واكد د.املذك���ور ان حرص 
اجلمعية على جتديد هذه الشهادة 
هو ألمرين: االول لدعم املؤسسات 
اخليرية على مواكبة احدث النظم 

نظراً اللتزام الجمعية بنظام الجودة اإلدارية

المذكور: حصول »عبداهلل النوري« على »اآليزو« 
رد قوي على من يطعن في العمل الخيري

خليل الشمري

آخر رمضان المهلة المحددة لمراجعة إدارة الصندوق الخيري

الداحس لـ »األنباء«: 4400 طالب 
وافد لم يحّدثوا بياناتهم

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع ويبدو الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح

أقّر تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي لـ »زين«

مجلس الوزراء اعتمد الالئحة التنفيذية لـ »المتعثرين«
الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االس����بوعي ظهر أمس في قصر 
الس����يف برئاسة س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وبعد االجتماع صرح وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان ب����ان املجلس اطلع في 
الرسالة  مس����تهل اجتماعه على 
املوجهة لصاحب الس����مو األمير 
من اإلمبراطور اكيهيتو امبراطور 
اليابان واملتعلقة بس����بل تعزيز 
عالقات الصداقة القائمة بني البلدين 

الصديقني.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير من 
عبداهلل غول رئيس اجلمهورية 
التركية الصديقة ورئيس اللجنة 
الدائم����ة للتع����اون االقتص����ادي 
والتجاري ملنظمة املؤمتر االسالمي 
)الكومس����يك( واملتضمنة دعوة 
سموه حلضور اجتماعات الدورة 
السابعة والعشرين للجنة واملقرر 
عقدها في أكتوبر املقبل في مدينة 

اسطنبول.
كما استعرض املجلس مشروع 
مرسوم باملوافقة على التخفيض 
وزي����ادة رأس����مال وتعديل عقد 
التأسيس والنظام األساسي لشركة 
االتص����االت املتنقلة )زين( وقرر 
املجل����س املوافقة على مش����روع 
املرسوم ورفعه لصاحب السمو 

تناولت تنظي����م ادارة الصندوق 
واللجان ومجموعات العمل وحتديد 
مهامها وآلية ونظام عملها وقواعد 
وإجراءات تلقي الطلبات ودراستها 
وتقييمه����ا وكذل����ك االج����راءات 
التنفيذية للتس����وية واالجراءات 
اخلاصة بادارة قرض الصندوق 
وغير ذلك من اجلوانب التنفيذية 
الكفيلة بحس����ن تطبيق القانون 

وحتقيق اهدافه وغاياته.
الالئحة  وقد اعتمد املجل����س 
املشار اليها وكذلك تشكيل اللجان 
ومجموعات العمل متهيدا ملباشرة 

العمل فيها.
ثم بح����ث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
السياس����ية على  الس����احة  على 

الصعيدين العربي والدولي.

المطوع والعميري والحميضي 
والقطامي أعضاء في »هيئة اإلعاقة«

صرح وزير الشؤون د.محمد العفاسي بأن 
مجل��س الوزراء وافق خالل اجتماعه أمس على 
مشروع مرس��وم بتعيني 4 أعضاء في املجلس 
األعلى للهيئة العامة لشؤون اإلعاقة وهم منيرة 
املطوع وراشد العميري وحمد احلميضي ومحمد 

القطامي.

األمير. وتطبيقا ألحكام القانون رقم 
2010/51 بانشاء صندوق ملعاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 

القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار 
فقد عرض وزير املالية مصطفى 

الشمالي على املجلس مشروع قرار 
مجلس ال����وزراء بإصدار الالئحة 
التنفيذية للقانون املشار اليه والتي 


