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مصادر تربوية لـ «األنباء»: ٥ مرتكزات 
خلطة محاربة الغش في االختبارات

العيدان لـ «األنباء»: ٣ أنواع من احلماية 
توفرها «نزاهة» للمبّلغ عن الفساد أو التجاوزات

عبدالعزيز الفضلي

التنميــة  قطــاع  أعــد 
التربوية واألنشطة في وزارة 
التربية خطة عالجية حملاربة 
ظاهرة الغش في االختبارات، 
حيث كشفت مصادر مطلعة 
لـ «األنبــاء» عــن أن وكيل 
الســليماني  القطاع د.غامن 
سيقوم بعرضها على وزير 
التربية العتمادها، مشيرة 
إلى أنه سيتم العمل بها بعد 

شهر رمضان املبارك.
وترتكــز اخلطــة على ٥

بنود وهي كاآلتي:
١- تفعيــل دور مجالس 

حنان عبداملعبود

أكــد املدقــق الرئيســي 
القانوني في الهيئة العامة 
ملكافحــة الفســاد «نزاهة» 
نــواف عبداحلميد العيدان 
أن حماية املبلغ عن الفساد 
والتجاوزات ومن في حكمه، 
تبدأ من وقت تقدمي البالغ 
أو طلب اإلدالء باملعلومات، 
حيث توفــر الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد عدة أنواع من 
احلماية وفق قانون إنشائها 

رقم (٢) لسنة ٢٠١٦.
 وأوضــح العيــدان في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن أنواع احلماية تنقسم إلى 
احلماية الشخصية، والتي 
تكون من خالل إخفاء الهوية 
وتوفير احلراســة األمنية 
بالتعــاون مع اجلهات ذات 
الصلــة، مــع تغييــر محل 
اإلقامــة أو محــل العمل أو 
كليهمــا بحســب األحــوال 
والدواعــي، باإلضافــة إلى 
الهواتــف  أرقــام  تغييــر 
اخلاصــة أو مراقبتها بناء 
على طلــب صاحبها، وبعد 
القانونية  اتباع اإلجراءات 

واملدرسة من أجل التخفيف 
واحلد من انتشار السلوكيات 
اخلاطئة لدى أبنائنا الطلبة 
والتخلص من ظاهرة الغش.
٢- تفعيــل دور الباحث 
النفسي في مساعدة الطلبة 
االســتعداد  كيفيــة  علــى 
لالمتحــان والتخفيــف من 
القلق الناجــم عنه ملا لذلك 
من أثر على أداء الطالب في 

املوقف االختباري.
٣- وضع برامج توعوية 
منذ بداية العام الدراسي حول 
تعليمــات الغــش، حتتوي 
على االستشارات اجلماعية 
«جماعة الدعم االجتماعي»، 

يتصل بــدوره في مكافحة 
الفســاد، ويعتبر القرار أو 
اإلجــراء كأن لــم يكــن من 
تاريــخ صدوره وتلغى كل 

آثاره.
وزاد: إن النوع الثالث هو 
احلماية القانونية، وتكون 
بضمان عــدم الرجوع على 
أو مدنيــا  املبلــغ جزائيــا 
تأديبيــا بغــض النظر عما 
تنتهــي إليه نتيجة البالغ، 

مادام املبلغ حسن النية.
وأشــار إلــى أن املبلــغ 
طالب احلمايــة يقدم كتابا 
الى الهيئة يتضمن شــرحا 
ألســباب طلــب احلمايــة 
واإلجراءات التعسفية التي 
تعرض لها على أن تكون تلك 
اإلجــراءات متصلة ببالغه 

املقدم الى الهيئة.
وأوضــح العيــدان فــي 
تصريحه أن الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد قامت بتوفير 
بوابة خاصة للمبلغني من 
أجــل احلصول على أقصى 
درجات الســرية، مبينا أن 
بوابة املبلغني هي بوابة رقم 
(٧)، عــالوة علــى حضور 
الهيئة أمــام النيابة العامة 

األســرية»،  «اجللســات 
و«املنهج السلوكي».

٤- عمل حمالت توعية 
للطلبــة من قبــل الباحثني 
حول غرس قيمــة مواجهة 
الغش عــن طريــق اإلذاعة 
الصباحية وكذلك توعيتهم 
فــي الفصــول عــن طريق 
النشاط االستهاللي في بداية 

احلصة.
٥- تخصيــص فصــل 
بكل جنــاح للعالج الفردي 
بالتنسيق مع قطاع التعليم 
العام للعالج الفردي للطلبة 
الذيــن يعانــون من ضعف 

تراكمي.

في البالغــات احملالة إليها 
بدال عن املبلغ في حال طلبه 
عــدم الكشــف عــن هويته 

الشخصية. 
وأضاف أنه وفقا للمادة 
(٥١) من قانون إنشاء الهيئة 
يعاقب كل من يكشف عن 
هويــة املبلغ، كمــا يعاقب 
تأديبيــا وفقا للمادة (٥٢) 
مــن ذات القانــون كل من 
يتخــذ ضــد املبلــغ إجراء 
بســبب إبالغه عن جرمية 
مــن اجلرائــم املنصوص 
عليهــا فــي قانون إنشــاء 
الهيئة، مؤكــدا في الوقت 
نفســه أن الدولــة تلتــزم 
بتعويض املبلغ أو ورثته 
إذا استوفى البالغ الشروط 
وحلق مقدمه ضرر مادي أو 

معنوي نتيجة ذلك.
وبينما ثمن العيدان دور 
املبلغني في الكشف عن جرائم 
الفساد ومالحقة مرتكبيه، 
أكد أن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد تستقبل البالغات من 
جميع األفراد بغض النظر 
عن جنســية املبلغ، وكذلك 
البالغات املقدمة من اجلهات 

والشركات.

السليماني سيقوم بعرضها على وزير التربية العتمادها للعمل بها بعد رمضان

أشار إلى أنها وفقاً لقانون الهيئة تشمل احلماية الشخصية والقانونية واإلدارية

د.غامن السليماني

نواف العيدان

اآلباء واألمهات مع املعلمني 
واإلدارة وتبادل املعلومات 
وتعزيــز الثقة بــني البيت 

في هذا اخلصوص وتوفير 
رقم هاتف للطوارئ لتلقي 
تشــملهم  مــن  اســتغاثة 
احلمايــة مــن أي اعتداء أو 

تهديد محتمل.
وأضافــت: هنــاك أيضا 
احلماية اإلدارية «الوظيفية»، 
التي تكون بضمان عدم اتخاذ 
أي إجراء ضد املبلغ من جهة 
عملــه ســواء بالتغيير من 
مركزه القانوني أو اإلداري 
أو االنتقــاص مــن حقوقه 
أو حرمانه منها أو تشويه 
مكانتــه أو ســمعته، أو أي 
تدابير أو إجــراءات أخرى 
سلبية أيا كانت مادام بسبب 

الفـردي للعـالج  جنـاح  بـكل  فصـل  وتخصيـص  توعويـة  وبرامـج  سـرية  جلسـات 

«مكافحة الفساد» قامت بتوفير بوابة خاصة للمبلغني من أجل احلصول على أقصى درجات السرية 

تفعيـل دور اآلبـاء والباحثـني النفسـيني ملسـاعدة الطلبة فـي االسـتعداد لالمتحان

سفيرة كندا: أشجع الكويتيني على تعلم «الفرنسية» واالطالع على الثقافة الفرنكوفونية املتنوعة
سفير تونس: انضمام الكويت إلى «الفرنكوفونية» يعتبر إضافة للمنظمة وسيكون لها حضور إيجابي

تعويض املبّلغ أو ورثته إذا استوفى البالغ الشروط وحلق مقدمه ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك

الظفيري لقطاعات اجلامعة: التنسيق مع «املالية»
بشأن استضافة املؤمترات واالجتماعات والندوات

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة فــي جامعة الكويت، 
أن األمانــة العامة باجلامعة، 
ممثلة بأمينهــا العام د.فايز 
الظفيري، دعت جميع مراكز 
العمل في اجلامعة إلى ضرورة 
االلتزام بقرار مجلس الوزراء 
املتضمن أنه على من يرغب 
فــي اســتضافة املؤمتــرات 
والنــدوات  واالجتماعــات 
االلتزام والتنسيق مع وزارة 

املاليــة بشــأن االعتمــادات 
الالزمــة للمؤمترات  املاليــة 
واالجتماعات والندوات التي 
تزمــع اجلهــات احلكوميــة 
عقدهــا واســتضافتها فــي 
الكويت لتضمينها في مشروع 
ميزانيتها السنوية، مؤكدة أن 
وزارة املالية تتولى التعميم 
على كل اجلهــات احلكومية 
اســتضافة  فــي  الراغبــة 
واالجتماعــات  املؤمتــرات 
والنــدوات والتنســيق معها 
والتأكيد على ضرورة االلتزام 

بهــذه الضوابــط. وأشــارت 
إلى انه ال يجــوز التقدم إلى 
مجلس الوزراء بشأن الطلبات 
الســتضافة  االســتثنائية 
إال  املؤمتــرات واالجتماعات 
قبل ٣ أشــهر علــى األقل من 
موعــد إقامة هــذه املؤمترات 
واالجتماعات والندوات ألخذ 
موافقة املجلس بشأنها، داعية 
إلى ضــرورة التــزام جميع 
مراكز العمل املعنية مبا جاء 
فــي تعميــم األمانــة العامة 

ملجلس الوزراء.

ال يجوز التقدم ملجلس الوزراء بطلبات استثنائية إال قبل ٣ أشهر على األقل من تنظيمها

د.فايز الظفيري

السفيرة لوفليشر: أبواب «الفرنكوفونية» مفتوحة للجميع 
وهدفنا تعريف الكويتيني بتنوع وغنى الثقافة الفرنسية

أسامة دياب

قالت السفيرة الفرنسية لدى البالد 
كلير لو فليشر إن «بازار الفرنكوفونية» 
هو جزء من فعاليات االحتفال بالشهر 
الفرنكوفونية الذي تشــارك فيه جميع 
السفارات الناطقة باللغة الفرنسية في 

الكويت.
وأضافــت فليشــر فــي تصريــح 
للصحافيــني على هامش افتتاح «بازار 
الفرنكوفونيــة» الذي أقيــم في حديقة 
الشــهيد مبناســبة االحتفــال بشــهر 
الفرنكوفونية بحضــور عدد كبير من 
السفراء العرب واألجانب وجمهور كبير 
من املواطنني واملقيمني، إن الهدف من هذا 
احلدث هو تعريف أصدقائنا الكويتيني 
على تنوع وغنى الثقافة الفرنسية في 

جميع أنحاء العالم.
وبينت أن هذا احلدث ال يتعلق فقط 
بالدول األعضاء في الفرنكوفونية وإمنا 
أيضا بالدول الناطقة باللغة الفرنسية، 
مضيفة أن من أهم الدول املشاركة كندا 
وتونــس وأرمينيــا وتوغــو واملغرب 

ولبنان.
وذكرت أن جميع الدول املشاركة قامت 
بعرض منتجاتها التي تعكس ثقافة هذه 
الدول، مشيرة إلى مشاركة ١٧ دولة في 
البازار، ولكن لدينا اكثر من ٤٠ سفارة في 

الكويت عضوا في منظمة الفرنكوفونية.
ودعت الكويتيني إلى املشــاركة في 
فعاليات شهر الفرنكوفونية والتعرف 
علــى ثقافتنــا، فأبــواب الفرنكوفونية 

مفتوحة للجميع ونرحب باجلميع.
تعددية كبيرة

من جانبها، قالت الســفيرة الكندية 
عليا موانــي إن الفرنكفونيــة أمر مهم 
جدا بالنســبة لبالدنــا فاللغة والثقافة 
الفرنسية هما جزء من هويتنا، ولدينا 
العديد من املناطق في كندا ناطقة باللغة 

الفرنسية.
وأضافت: أشجع الكويتيني على تعلم 
اللغة الفرنســية واالطالع على الثقافة 
الفرانكوفونية حيث لدينا تعددية كبيرة 

من جميع أنحاء العالم.
من جانبه، وصف السفير البلغاري 
لدى البالد دمييتار دمييتروف هذا احلدث 
بالعرس الثقافي الذي تشــارك به عدد 
كبير من السفارات الناطقة بالفرنسية، 
مشــيدا بدور ودعم السلطات الكويتية 
إلجناح هذا احلفــل الكبير الذي نتمنى 

أن يتكرر سنويا.
وأشار إلى أن هذه املشاركة تعد األولى 
لبلغاريا، مثمنا دور السفارة الفرنسية 
واملعهد الفرنســي، الفتا إلى أن بلغاريا 
شــاركت باملنتجات التــي تعكس روح 

التاريخ والثقافة البلغارية وذلك مبساندة 
اجلالية البلغارية بالكويت ملا لديها من 

أفكار ومبادرات وإبداعات ومأكوالت.
حضور إيجابي

بدوره، أكد الســفير التونســي لدى 
البالد الهاشــمي عجيلــي اهتمام بالده 
بتعزيــز التعاون الثقافــي مع الكويت، 
مشيرا إلى دعم بالده النضمام الكويت 
ملنظمــة الفرنكوفونيــة قريبا حيث ان 
الكويــت دولــة لديهــا مشــروع ثقافي 
وحضاري وتنموي وإنســاني وهو ما 

نفخر به.
وأشــار إلى أن انضمام الكويت إلى 
الفرنكوفونية يعتبر إضافة لها وسيكون 

لها حضور إيجابي للمنظمة.
تنوع ثقافي

من جهته، حتدث السفير املغربي علي 
ابن عيسى عن مشــاركة بالده في هذه 
املناسبة وذلك عبر منتجاتها التي تعبر 
عن ثقافتها وتراثها فضال عن املأكوالت 
التي تتميز بها املغرب، مشــيرا إلى أن 
هذا احلدث ميثل احتفاال بالتنوع الثقافي 

واحلضاري لكل بلد مشارك.
وأضاف أن هذا التنوع الثقافي يخدم 
اإلنسانية والسالم والسيما أنه يقام على 

أرض الكويت وهي بلد السالم.

خالل افتتاح بازار املنظمة الذي أقيم في حديقة الشهيد مبناسبة شهر الفرنكوفونية

إقبال من اجلمهور على تفقد أجنحة البازارسفيرة كندا عليا مواني وسفير العراق املنهل الصافي

السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر وسفير اإلمارات د.مطر النيادي وسفير العراق املنهل الصافي والسفير املصري أسامة شلتوت (زين عالم)

املويل: إعادة التدوير من أهم اإلجراءات للحّد 
من التأثيرات السلبية لتراكم النفايات البالستيكية

نظمت اجلمعية الكويتية 
حلمايــة البيئة رحلة علمية 
العربيــة  اجلامعــة  لوفــد 
املفتوحة إلى مصنع «بيئتنا 
إلعــادة تدوير البالســتيك» 
ضمن فعاليات القسم الثاني 
للموسم الثاني عشر لبرنامج 
املــدارس اخلضــراء للعــام 
الدراســي احلالــي وفي إطار 
الدورة البرامجية التدريبية 
احلالية ملركز صباح األحمد 
التابــع  البيئــي  للتدريــب 

للجمعية.
ولفــت منســق البرامــج 
التدريبية مبركز صباح األحمد 
للتدريب البيئي في اجلمعية 
نواف املويل الى أن زيارة وفد 
املفتوحة  العربيــة  اجلامعة 
ملصنع «بيئتنا» إلعادة تدوير 
نفايــات البالســتيك جــاءت 
للتعرف على دورة التصنيع 
والتعاون مــع إدارة املصنع 
الســتقبال برنامج «املدارس 
اخلضراء» في دورته الثانية 
عشرة للعام الدارسي احلالي.

والــذي يتــم التخلص منه 
خــالل عــام مــن التصنيع 
ببدائل صديقة للبيئة وذات 

استخدام أطول».
وأكد «يتم استخدام جزء 
كبير من البالستيك الذي يتم 
إنتاجــه كل عــام في صناعة 
مواد التعبئة والتغليف التي 
تستخدم ملرة واحدة أو غيرها 
من املنتجــات قصيرة العمر 

التي يتم التخلص منها خالل 
عام من التصنيع، ما يعني أن 
استخدامنا احلالي للبالستيك 
ليــس مســتداما واملعرفــة 
بأنواعه تســاعد على تقليل 
تراكم الكميــات الكبيرة منه 
التي انتهى عمرها االفتراضي 
على شــكل حطام في مدافن 
النفايات وفي املوائل الطبيعية 

بجميع أنحاء العالم».

وفد اجلامعة العربية املفتوحة خالل الزيارة إلى مصنع «بيئتنا إلعادة تدوير البالستيك»

وأوضح املويل أنه «نظرا 
ألن البالســتيك إحدى أكثر 
املواد غير املكلفة واخلفيفة 
والتي تتشكل في مجموعة 
متنوعة من املنتجات وهي 
فــي متناول األيــدي دائما، 
تســعى اجلمعية من خالل 
برامجهــا للتوعيــة بتقليل 
استهالكه واالستعاضة عن 
العمر  البالســتيك قصيــر 

ملشاهدة الڤيديو

حصر الطلبة الراغبني بالنقل ملدارس 
اخليران السكنية متهيدًا الفتتاحها

عبدالعزيز الفضلي

منطقــة  مديــر  دعــا 
االحمــدي التعليميــة وليد 
بن غيــث مــدراء ومديرات 
املدارس مبراحلها املختلفة 
الــى حصــر اعــداد رغبات 
النقل إلــى مــدارس مدينة 
اخليران السكنية. جاء ذلك 
في نشــرة عممهــا بن غيث 
وتلقت «األنباء» نسخة منها 
والتي قال فيها «نظرا لقرب 

افتتاح مدارس مدينة اخليران السكنية، فإننا بصدد حصر 
أعداد الطلبة الراغبني باالنتقال للدراسة في مدارس مدينة 
اخليران الســكنية عنــد افتتاحها راجيــا تعميم النموذج 
اخلاص بالطلبة على جميع طلبة املدرسة ومن ثم تعبئة 
النموذج املرفق اخلاص باملدرسة بناء على رغبات الطلبة 
وإرســاله إلى قســم التخطيط واملعلومات على أن يصلنا 

خالل أسبوع من تاريخه».

وليد بن غيث

«املعلمني» لـ«التربية»: كتابة تخصص املواد 
في قرارات التعيني أو الترقية للمعلمني واملوجهني

عبدالعزيز الفضلي

طالبت جمعيــة املعلمني وزارة التربية 
بضرورة كتابة التخصص للمواد املختلفة 
في قــرارات التعيــني أو الترقية للمعلمني 

واملعلمات واملوجهني.
جــاء ذلــك في كتــاب وجهــه رئيس 
اجلمعية حمد الهولي لوكيل التعليم العام 
وتلقت «األنباء» نســخة منه وقال فيه 
انه في إطار حرص جمعية املعلمني على 
تعزيز مجاالت التعاون املستمر في كل 
ما يخص العملية التعليمية والتربوية، 

وفي إطار احلفاظ على املكتسبات املهنية 
والتربوية، يرجــى التكرم باإليعاز ملن 
يلزم بضرورة كتابة التخصص للمواد 
املختلفة في قرارات التعيني أو الترقية 
للمعلمني واملعلمــات واملوجهني (مثال: 
اجتماعيــات تخصــص جغرافيــا) مما 
ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية 
من حيث تشــكيل اللجــان املتخصصة 
في التأليف والتصحيح واالستفادة من 
اخلبرات املختلفة باإلضافة إلى سهولة 
حصر األعداد في التخصصات املختلفة، 

حمد الهوليوغيرها.


