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اللوغاني كلفت 52 موظفاً باستخراج الشهادات القدمية يدوياً من السجالت للرد على الوزارة

»اخلارجية« تطلب من »التربية« التدقيق على صحة بعض الشهادات العلمية

أحمد املليفيصباح اخلالد

بدرية اخلالدي

متعب العتيبيمنى اللوغاني

اخلالدي: تشكيل مجلس آباء ومعلمي »مبارك الكبير«

فوز الطالبة سارة العتيبي من »منقف األحمدي«
بامليدالية البرونزية في األوملبياد الدولي للعلوم

املليفي استقبل حيات والظفيري

أبل����غ املوجه الفن����ي العام 
للعل����وم براك الب����راك الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج بفوز الكويت بامليدالية 
البرونزية في اوملبياد الشباب 
الثام����ن للعلوم، وق����ال البراك 
الطالبة  يسعدنا ابالغكم بفوز 
العتيبي من  سارة سعود فهاد 

املنقف للبنات مبنطقة  ثانوية 
االحم����دي التعليمية بامليدالية 
البرونزية في اوملبياد الشباب 
اقيم في  ال����ذي  الثامن للعلوم 
مدينة )دوربن( بجنوب افريقيا 
في شهر ديس����مبر 2011 وبذلك 
يرجى عمل ما ترونه مناس����با 
لتكرمي الطالبة مبا يقدر جهدها 

املبذول في رفع اسم دولة الكويت 
في املسابقات الدولية وتشجيعها 
على املواصلة واالستمرارية في 
تفوقها مل����ا فيه من عطاء مثمر 
ودائم لدولتنا احلبيبة. شاكرين 
جهودكم البناءة في سبيل رفع 
معنويات املتعلمني وتشجيعكم 
الدائم لهم. هذا واستقبل وزير 

العالي  التعليم  التربية ووزير 
املليفي في  العدل أحمد  ووزير 
مكتبه صباح امس د.مصطفى 
جوه����ر حي����ات اله����داء كتاب 
االسعافات االولية للصغار 2012، 
واستقبل صالح كساب الظفيري 
املاجستير في  لتقدمي اطروحة 

االدارة والقيادة التعليمية.

أكدت مدير منطقة عام مبارك 
الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 
على مب����دأ التع����اون املثمر في 
مواجهة املش����كالت املجتمعية 
القيادات  العالقات بني  وتوثيق 
احمللي����ة واملؤسس����ات املعنية 
التربوي����ة وتوثيق  بالعملي����ة 
العالقات االجتماعية فيما بينهم 
التي تواجه  لتذليل املعوق����ات 
أبنائنا الطالب ودراستها لوضع 

احللول املناسبة لها.
وقالت ان نهضة األمم مرهونة 
بتقدم أبنائها وهذا متوقف على 
املناخ ال����ذي يحقق ذلك، ولذلك 
وجب علينا ان نسعى جاهدين 
لتحقيق بيئ����ة تربوية صاحلة 
تضمن حتقيق أقصى قدر ممكن 
م����ن النمو املتكام����ل، والتوافق 
ب����ل  الش����خصي واملجتمع����ي، 
والتوافق االيجابي بني األطراف 

التي تضمن حتقيق ذلك.
ج����اءت كلمتها تل����ك خالل 
تش����كيل مجلس آب����اء ومعلمي 
منطقة العدان السكنية )مجلس 
احلي السكني( حتت شعار »بهمة 
عالية نبني أجياال واعية« ضمن 
أنشطة امللتقى التربوي احلادي 
عشر الذي أقيم في ثانوية العدان 
� بنات، حتت رعايتها وبحضور 
القي����ادات احمللي����ة والتربوية 
ادارة األنشطة املدرسية  ومدير 
وبدرية الوهيب مراقب اخلدمات 

االجتماعية والنفسية.
وأوضح����ت ان مجلس اآلباء 
واملعلمني يعتبر املنارة االشعاعية 
التنويرية ونسيجا متالحما من 
اآلباء واملعلمني ومديري املدارس 
واالختصاصي����ني االجتماعيني، 
أولئك الذين آلوا على أنفس����هم 
تذليل كل الصعوبات التي تواجه 
أبناءنا، ودراستها ووضع احللول 
املناسبة باس����تغالل االمكانات 
البش����رية واملادي����ة املتاح����ة 
ف����ي املجتمع للرق����ي بالعملية 

التربوية.
وقالت ان رؤيتنا تربوية خالية 
من املشكالت الطالبية ورسالتنا 
اتاح����ة الفرص����ة أم����ام اعضاء 
املجتمع املدرسي واحمللي لوضع 
اخلطط واملقترحات التي تؤدي 
الى تدعيم وتوثيق الصالت بني 
البيت واملدرسة واآلباء واملعلمني 
اقتراح  واملتعلمني والعمل على 

أنشطة تنظم تلك العالقة.
انن����ا نهدف من  وأضاف 
خالل تش����كيل مجلس احلي 
السكني الى النهوض بالعملية 
التعليمية، ملواجهة التحديات 
املعاص����رة ع����ن طريق تلك 

كلفت وكيلة وزارة التربية 
املس���اعدة للتعليم العام منى 
اللوغان���ي 52 موظفا لرصد 
أولياء األمور املخالفني للتعليم 
االلزامي والتأك���د  من صحة 
بيانات الشهادات الدراسية وجاء 
في القرار الذي اصدرته وكيلة 
اللوغاني:  العام منى  التعليم 
نظرا للضغط الشديد وضرورة 
االنتهاء من تنفيذ االعمال املكلف 
بها موظفو مراقبة االمتحانات 
وشؤون الطلبة من استخراج 
الشهادات القدمية من السجالت 
يدويا وطباعته���ا والرد على 
كتب وزارة اخلارجية بالتأكد 
من صحة بيانات الش���هادات 
واحالة كتب مخالفي التعليم 
االلزامي واستقبال اعداد كبيرة 
من املراجعني واصدار قرارات 
العلم���ي واالدبي  كنترول���ي 
وقرارات جلان تقدير درجات 

املواد الدراسية وتشكيل جلان 
السير لصفوف النقل الثانوي 
)العاش���ر( )احلادي عش���ر � 
الثاني عشر( بقسميه العلمي 

واالدبي.
القرار على: تكليف  ونص 
التالية اسماؤهم ملدة )6 اشهر( 
املقررة لتنفي���ذ املهام املناطة 
بهم اعتبارا من 2011/10/2 حتى 
2012/3/29 عل���ى بن���د اعمال 

اخرى.
سامي عثمان الدخيل  ٭
سلطان ناصر املشعل  ٭

ابتسام حمود يعقوب سالم  ٭
احمد جابر احمد كرمي  ٭
العنود سعد الديحاني  ٭

البندري سعود احلربي  ٭
امان سعيد حطاب  ٭

امل حسني علي املطيري  ٭
بدرية محمد علي املطيري  ٭
بدور شاكر ثجيل العنزي  ٭

املنظومة االجتماعية.
وأكدت ان كويتنا تس����تحق 
الكثير، وتس����تحق منا تضافر 
اجلهود وتكاتف األيدي والسواعد 
لنرسو بس����فينتنا على مرافئ 
األمان يدفعنا في ذلك والؤنا لها، 
ويحفزنا حرصنا على النهوض 
بها، وآمالنا ترقب أمنها وقلوبنا 
تدعو ألميرها ان يوفقه الى ما فيه 

خير ومصلحة بالدنا احلبيبة.
أدار العملية االنتخابية كل من 
مدير األنشطة عيسى بورحمة 
واملوجهة الفنية بدرية الوهيب 
وصديقة غلوم، وعقب توضيح 
األه����داف واالختصاصات وآلية 
اج����راء االنتخابات مت تش����كيل 

املجلس على النحو التالي:
فازت برئاسة املجلس فاطمة 
دش����تي مديرة ثانوي����ة العدان 
ود.فالح مهاوش نائبا للرئيس، 
وط����ارق عبدالك����رمي رئيس����ا 
للصندوق، واملعلم بدر املطيري 
واملعلمة وسمية العازمي ونخبة 
القيادات احمللية والتربوية  من 

ضمن هيئة املجلس.
ومت عرض مقترحات رئيسة 
مجلس طالبات املنطقة ورئيس 
مجلس طالب املنطقة للمرحلة 

الثانوية بنات.
ومتت تهنئة الفائزين من قبل 
مدير عام املنطقة ومدير األنشطة 
ومراقب اخلدم����ات االجتماعية 

بدور كميخ بندر الديحاني  ٭
بهيل حامد محمد السعد  ٭
جابر محمد سالم دشتي  ٭

م���رزوق  صق���ر  حن���ان   ٭
املطيري

حسني علي سيف احمد  ٭
حسني علي عايض املطيري  ٭
رمي شمخي سميح اخلالدي  ٭

رمي مزيد فرج الديحاني  ٭
رفعة سالم العجمي  ٭

زهرة علي مهنا املهنا  ٭
سلوى محمود الكندري  ٭

سميرة مال الشاعر  ٭
شريفة حاجي عبدالهادي  ٭

شيمة محمد املطيري  ٭
طارق صالح العسعوسي  ٭

ظبية خلف سيف الديحاني  ٭
عبدالوهاب عبداهلل حسني  ٭

عب���داهلل ناص���ر عب���داهلل   ٭
احلبشي

فاطمة شنوف الهاجري  ٭
فاطمة طريخم سيحان  ٭

والنفسية والتي بدورها شكلت 
اللجان التالية:

جلن����ة الطفول����ة: برئاس����ة 
عايش����ة اظبي����ة مدي����ر روضة 
اجل����وري وعضوي����ة نخبة من 
املديرين وأولياء األمور والقيادات 

التربوية.
جلنة التواصل: وفاز برئاستها 
مدي����ر مدرس����ة ه����الل فجحان 
املطيري د.عبداهلل املال وضمت 
في عضويتها نخبة من القيادات 

التربوية وأولياء األمور.
اللجنة التربوية: وترأس����ها 
مديرة مدرسة أمامة بنت العاص 

املتوسطة بنات فائقة العلي.
ومت حتديد يوم األربعاء 28 
اجلاري موع����دا لالجتماع األول 

للجنة التنفيذية.
وفي نهاية االجتماع تقدمت 
اخلالدي بالشكر ألصحاب تلك 
الفكرة الرائ����دة على ذلك العمل 
املخلص البّناء، ولكل من ساهم في 
جهود فكرة احلي السكني ملنطقة 
العدان وخصت بالشكر مدير ادارة 
األنشطة التربوية عيسى بورحمة 
التعليمية  واملراقبني بالشؤون 
والشكر موصول ملراقبة اخلدمات 
االجتماعية والباحثني والباحثات 
االجتماعي����ني باملدارس وأولياء 
األمور واملعلمني واملعلمات ومديرة 
ثانوية العدان فاطمة دشتي على 

االستضافة.

ليلى سالم حسن الضيف  ٭
مزنة ضويحي املطيري  ٭
مشعل محمد جبر خلف  ٭
منيرة جازع الصهيبي  ٭

نوال بنيه عقاب املطيري  ٭
نوف سعود العنزي  ٭

هند علي بن ناجي  ٭
هدية خالد نايف املطيري  ٭

هيام مجمد عريش املطيري  ٭
وسمية هادي مفرج العجمي  ٭

فوزية حسني درويش  ٭
سميحةعبدالرؤوف البدوي  ٭
هدى بجاد رشدان املطيري  ٭
مرمي حسني احمد الكندري  ٭

بشاير سعود العدواني  ٭
حليمة دحام الشمري  ٭

عذاري عبدالعزيز احلمدان  ٭
مواهب عبيد النمران  ٭

لولوه عبداهلل احلمازي  ٭
نوال يوسف الكندري  ٭

نورة محمد نهار الصانع  ٭
ليلى حسن العيسى  ٭

»املعلمني«: الطبطبائي والصواغ ومسلم وهايف اعتذروا عن عدم حضور »تكرميية« الكادر
جددت جمعية املعلمني الكويتية تقديرها البالغ 

لكل أعضاء مجلس األمة السابقني الذين كان لهم 
موقفهم املتفهم والداعم لكادر املعلمني والذي 

مت إقراره من قبل املجلس السابق في اجللسة 
التاريخية واحلاسمة التي عقدت يوم 14 نوفمبر 
املاضي فيما صادق عليه صاحب السمو األمير 

ونشر في اجلريدة الرسمي أول من أمس.
وأوضحت اجلمعية في بيان لها ردا على 

حيثيات ما جاء في حفل تكرمي الفرق التطوعية 
الذي أقامته االسبوع املاضي بحضور نائب 
سابق واحد فقط هو د.جمعان احلربش أن 

اجلمعية حرصت كل احلرص وفي كل بياناتها 
وتصريحاتها وأنشطتها املتعلقة بالكادر على 
االشادة مبوقف كل النواب السابقني الداعمني 

للكادر والذين أبدوا تفهمهم الكامل ألهدافه 
وأبعاده وفلسفته التربوية والوطنية وقد 

ساهموا بإقراره، وهي لم تستثن أي نائب منهم 
أو حتابي وتتحيز ألحد على حساب اآلخرين، 

بل إنها حرصت في جميع بياناتها على أن 
تضعهم في موضع اإلشادة والتقدير والثناء.
وأضافت اجلمعية أن الدعوة حلضور حفل 

تكرمي فرق العمل التطوعية للكادر وجهت لكل 
النواب اخلمسة الذين تقدموا مبشروع الكادر 

وهم د.جمعان احلربش وفالغ الصواغ ود.وليد 
الطبطبائي ود.فيصل املسلم ومحمد هايف، 

ولم يحضر منهم سوى النائب د.احلربش في 
الوقت الذي اعتذر فيه بقية النواب األربعة 

لظروف سفرهم، علما الدعوة لهؤالء النواب 
اخلمسة جاءت بصفة استثنائية لكونهم تبنوا 
مشروع الكادر وبادروا في تقدميه للمجلس، 
وإن كان ذلك ال يعني التقليل من شأن ودور 
بقية زمالئهم النواب الذين أيضا وجهت لهم 

جميعا دعوة رسمية عن طريق أمانة املجلس، 
وفي إعالن نشر في الصحف حلضور حفل 

التكرمي الذي أقيم يوم 21 نوفمبر املاضي مبقر 
اجلمعية في الدسمة، وقد حضره رئيس املجلس 

السابق جاسم اخلرافي وكل من النواب مخلد 
العازمي ومرزوق الغامن ود.محمد احلويلة 

ود.علي العمير الى جانب حضور وزير التربية 
أحمد املليفي الذي وجهت له أيضا دعوة رسمية 

حلضور احلفل.
وأضافت اجلمعية أنها حرصت أيضا ومن 

خالله فرعيها في محافظتي األحمدي واجلهراء 
في حفل استقبال املهنئني بإقرار الكادر على 

مشاركة وتكرمي نواب احملافظتني، وقد حضر 
حفل فرع األحمدي الذي أقيم يوم 22 نوفمبر 
املاضي مبقر الفرع في ضاحية املنقف النائب 
السابق فالح الصواغ، فيما حضر حفل فرع 

اجلهراء الذي أقيم يوم 23 نوفمبر املاضي مبقر 
الفرع في منطقة القصر النائبان السابقان علي 

الدقباسي وعسكر العنزي.
واختتمت اجلمعية بيانها مؤكدة أن رسالتها 

في ظل املجلس احلالي هي امتداد لرسالة كل 
املجالس السابقة وعلى امتداد تاريخها، وهي 

أرفع وأسمى من أن تتكسب أو تزايد في 
مواقفها وإجنازاتها لصالح توجه أو تيار معني أو 

حتى لشخص على حساب اآلخرين في الوقت 
الذي تضع فيه رسالتها وأهدافها التربوية 

والنقابية والوطنية فوق كل اعتبار، ومبا فيه 
صالح مسيرتنا التربوية وملعاجلة قضاياها 
وهمومها، والسعي اجلاد واحلثيث في رفع 

مكانة املعلمني املادية واالجتماعية، واحلفاظ على 
حقوقهم ومكتسباتها.

دعوة للتبرع بالدم
حتت رعاية مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية بدرية 

اخلالدي ومبشاركة الهيئة 
التعليمية واالدارية وموظفي 

منطقة مبارك الكبير التعليمية 
واولياء االمور ستقام حملة 

التبرع بالدم حتت شعار 
»التبرع بالدم واجب ديني 
وطني انساني« غدا من 9 

صباحا الى 1 ظهرا في مدرسة 
جعفر بن ابي طالب في منطقة 

مبارك الكبير شارع 252 
بجانب املنطقة التعليمية.


