
ب��اش��رت جلنة التعاقدات 
اخلارجية في وزارة التربية 
الكويتية أمس األحد عملها في 
عمان الستقطاب 175 معلما 
ومعلمة من اجلنسية األردنية 
ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي )2019 - 

.)2020
وأك���د سفير الكويت لدى 
األردن ع��زي��ز ال��دي��ح��ان��ي ل� 
)كونا( بعد إطالعه على سير 
إج��راءات عمل اللجنة حرص 
وزارة التربية الكويتية على 
اختيار ال��ك��ف��اءات م��ن ال��دول 
الشقيقة مب��ا ينعكس على 

مستوى التعليم في الكويت.
وش���دد على الثقة بقدرة 
أعضاء الهيئة التدريسية في 
األردن على تلبية احتياجات 
وزارة التربية الكويتية وفق 
املعايير امل��وض��وع��ة معربا 
ع��ن األم��ل بتحقيق تطلعات 
ال����وزارة م��ن حيث استيفاء 
األعداد املطلوبة ضمن اخلطة 

التعليمية.
ومن جانبه قال املدير العام 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية 
رئيس وف��د جلنة التعاقدات 
اخلارجية إلى األردن منصور 
الديحاني ل� )كونا( إن اللجنة 
تتطلع للتعاقد مع 175 معلما 
وم��ع��ل��م��ة وف��ق��ا ل��ل��ض��واب��ط 
وال���ش���روط امل��وض��وع��ة من 
ال�����وزارة وم��ج��ل��س اخل��دم��ة 
املدنية م��ن حملة الشهادات 
اجل��ام��ع��ي��ة ف��ي تخصصات 
اللغة اإلجنليزية والعلوم 

والرياضيات.
وأضاف أن اللجنة استقبلت 
خ��الل ال��س��اع��ات األول���ى من 
عملها عددا كبيرا من املعلمني 
واملعلمات األردنيني الراغبني 
في العمل مبجال التدريس في 
الكويت موضحا أنها مستمرة 
في استقبال طلبات املتقدمني 

إلى يوم اخلميس املقبل.

ول��ف��ت إل���ى أن املتقدمني 
املستوفني للشروط املوضوعة 
س��ي��ت��م إج����راء االخ��ت��ب��ارات 
ال��ت��ح��ري��ري��ة ل��ه��م وجت���رى 
على م��ن يجتازها املقابالت 
الشخصية مع الفرق الفنية 
املختصة واملوجهني التربويني 

أعضاء اللجنة.
وعن التخصصات املرغوب 

فيها قال إن اللجنة تسعى إلى 
استقطاب املعلمني واملعلمات 
ف����ي ت��خ��ص��ص��ات ال��ع��ل��وم 
وال��ري��اض��ي��ات واالجن��ل��ي��زي 
م��وض��ح��ا أن��ه��ا ت��ه��دف إل��ى 
التعاقد مع 40 معلما في مادة 
اإلجنليزي و50 معلما و40 

معلمة في مادة الرياضيات.
وأض����اف أن��ه��ا تستهدف 
أيضا التعاقد مع 10 معلمني 
و10 معلمات في مادة الفيزياء 
و10 معلمني في مادة الكيمياء 
و10 معلمني في مادة االحياء 
وخ��م��س��ة معلمني ف��ي م��ادة 

اجليولوجيا.
وح������ول أه�����م ال���ش���روط 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م��ت��ق��دم��ني أك��د 
الديحاني حرص الكويت على 
استقطاب املعلمني واملعلمات 
األك��ف��اء القادرين على تلبية 
احتياجات امل��ي��دان التربوي 
والتعليمي في وزارة التربية 

الكويتية.
وأض����اف ف��ي ه���ذا ال��ص��دد 
أن اللجنة تشترط حصول 
املتقدم على تقدير )جيد( في 
مؤهله العلمي كحد أدن��ى مع 
املفاضلة حلملة الشهادات 
ذات التقديرات األعلى في مواد 
التخصصات الثالثة.وأعرب 
ع��ن ث��ق��ت��ه ب��ك��ف��اءة املعلمني 
واملعلمات األردنيني وخبراتهم 
التدريسية املتقدمة مرحبا 
ب��ان��ض��م��ام أك��ب��ر ع���دد ممكن 
منهم إلى األسرة التربوية في 

الكويت.

3 alwasat.com.kwمحليات

الديحاني: »التربية« حريصة على اختيار الكفاءات من الدول الشقيقة 

جلنة تربوية تباشر عملها في األردن 
175 معلمًا ومعلمة الستقطاب 

منصور الديحاني

»ديوان احملاسبة« يفّعل خطة عمل
حول املوارد البشرية مع اجلهاز السويدي

في إط��ار مشاركة دي��وان احملاسبة في 
مختلف األنشطة والفعاليات الدولية شارك 
وفد من الديوان في مهمة تطويرية لتفعيل 
املرحلة األول��ى من خطة العمل اخلاصة 
بتبادل اخل��ب��رات ح��ول م��وض��وع امل���وارد 
البشرية مع مكتب التدقيق الوطني مبملكة 
السويد، وذلك خالل الفترة من 11 حتى 13 

يونيو 2019.
وترأس وفد الديوان مراقب بإدارة تقنية 
املعلومات غدير الرومي كما ضم الوفد كل 
م��ن اختصاصي تخطيط ال��ق��وى العاملة 
س��ع��ود ع��ل��ي، ومنسق أول توظيف علي 
الكندري، ومنسق تخطيط قوى عاملة دالل 
القالف من إدارة الشؤون االدارية، ومنسق 
أول تدريب تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية 
أحمد املطيري من إدارة التدريب والعالقات 

الدولية.
وقالت رئيس الوفد املشارك غدير الرومي 
أن خطة العمل تناولت ع��دة محاور منها 
طبيعة عمل النظم اإلدارية احلديثة املتبعة 
ف��ي اجل��ه��از الرقابي فيما يختص ب��إدارة 
املوارد البشرية، كما ناقشت احملاور وضع 
السياسات وامليزانيات املتعلقة بالتنمية 
البشرية، وإي��ض��اح سياسة ال��دي��وان في 
حتديد ميزانية تطوير وتدريب املوظفني، 
باإلضافة إلى شرح أساليب وأنواع التدريب 

املتبع في الديوان.
وأفادت الرومي أن احملاور سلطت الضوء 
على إدارة امل��واه��ب ف��ي اجل��ه��از الرقابي 
واحملافظة عليها، كما مت تقدمي ع��روض 

مرئية ح��ول تقييم أداء دي��وان احملاسبة 
اخلاص باملؤشر SAI-22  املتعلق بإدارة 
الشؤون اإلداري��ة من مهام واستراتيجية 
وتعيني ومكافآت وترقية وذلك وفق إطار 

قياس أداء األجهزة العليا.
وأض��اف��ت ان��ه مت تقدمي ع��روض مرئية 
حول تقييم أداء دي��وان احملاسبة اخلاص 

باملؤشر SAI-23 واملتعلق بالتطوير 
املهني والتدريب على الرقابة املالية، ورقابة 
األداء، ورقابة االل��ت��زام، وخطط ودورات 
عمل بالتطوير املهني والتدريب وذلك وفق 

إطار قياس أداء األجهزة العليا.
ك��م��ا أش�����ارت ال���روم���ي إل����ى أن وف��د 
الديوان التقى أثناء الزيارة بكبير مدراء 

ال��ت��واص��ل بلجنة ب��ن��اء ال��ق��درات التابعة 
للمنظمة االفريقية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية واحمل��اس��ب��ة )اآلف���روس���اي( ماريا 
نيكيرك بهدف تبادل اخلبرات واملعارف 
ما بني اجلانبني مبا يتعلق ب��إدارة امل��وارد 
البشرية في األجهزة العليا للرقابة املالية 

واحملاسبة.

79 ألف كيس دم  »الصحة«: 
و8 آالف »صفائح« تبرعات 

2019 لبنك الدم في 
قال الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة بوزارة الصحة الدكتور 
ف���واز ال��رف��اع��ي إن أك��ي��اس ال���دم التي 
مت التبرع بها لبنك ال��دم امل��رك��زي بلغ 
عددها 79 ألف كيس و8 آالف كيس من 
الصفائح الدموية هذا العام جمعت من 

مواطنني ومقيمني من 75 جنسية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها الرفاعي 
أول أمس خالل االحتفال باليوم العاملي 
للمتبرعني ب��ال��دم حت��ت ش��ع��ار )دم 
أم��ان للجميع( ال��ذي يهدف إل��ى زي��ادة 
الوعي باحلاجة إلى الدم املأمون وشكر 
املتبرعني على التبرع بدمائهم إلنقاذ 

األرواح.
وأض���اف ف��ي ال��س��ي��اق أن بنك ال��دم 
امل��رك��زي ح��ص��ل ع��ل��ى اع��ت��راف عاملي 
ملختبرات الفحص اجليني لفصائل الدم 
لتصبح الكويت ثالث مركز يحصل على 

مثل هذه االعتراف عامليا.
وأوض��ح أن بنك الدم املركزي يعتبر 
الوحيد عربيا ال���ذي مت االع��ت��راف به 
بتطبيق أرب��ع��ة معايير عاملية وهي 
)املختبرات املرجعية( و)ن��ق��ل ال��دم( 
و)التبرع بالدم( و)املختبرات اجلينية(.

من جانبها قالت مديرة إدارة خدمات 
نقل ال��دم في وزارة الصحة الدكتورة 
رمي الرضوان إن ضمان توفير اإلمدادات 
الكافية من ال��دم يستدعي احلاجة إلى 

اتخاذ إجراءات على مستوى فردي وعلى 
مستوى ال��وزارة وعلى مستوى املراكز 

نقل الدم.
وأضافت الرضوان أنه على مستوى 
الفردي يجب على الفرد االن��خ��راط في 
صفوف املتبرعني واالل��ت��زام بالتبرع 
املنتظم على مدار السنة وتشجيع األهل 

واألصدقاء على التبرع بالدم.
وذك���رت أن��ه على مستوى ال���وزارة 
ي��ج��ب ع��ل��ى )ال��ص��ح��ة( دع���م تطوير 
خدمات النقل واالع��ت��راف بأهمية دور 
املتبرعني تنظيم األنشطة التي تشجع 
على التبرع أم��ا على مستوى املراكز 
فعليها نشر املعلومات عن أهمية التبرع 
تنظيم االحتفاالت واحلمالت واالهتمام 

باملتبرعني وتوفير خدمات جيدة لهم.
وحتتفل منظمة الصحة العاملية 
في 14 يونيو كل ع��ام باليوم العاملي 
للمتبرعني بالدم ح��ول العالم تقديرا 
للمتبرعني بالدم وتركز فيه على أهمية 

هذا املوضوع.
وتهدف املنظمة من خالل إحياء هذا 
اليوم إلى رفع مستوى الوعي باملواظبة 
على ال��ت��ب��رع ب��ال��دم وإت��اح��ة إم���دادات 
مأمونة ومضمونة اجلودة منه بوصف 
ذلك جزءا ال يتجزأ من التغطية الصحية 
الشاملة ومكونا رئيسيا من مكونات 

النظام الصحي الفعال.

فريق ديوان احملاسبة
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جانب من قاعة االختبارات الشخصية 

جانب من املقابالت الشخصية 

الطبطبائي: الكويت حترص على 
رعاية كبار السن وحفظ كرامتهم

أك���دت م��دي��رة إدارة رع��اي��ة املسنني 
ب��وزارة الشؤون االجتماعية الدكتورة 
أماني الطبطبائي ح��رص الكويت على 
رعاية كبار السن وحفظ كرامتهم مشيرة 
إلى أن حاالت إس��اءة معاملة املسنني في 
الكويت “تكاد ال تذكر” مقارنة مع بباقي 

الدول النامية واملتقدمة.
وأض��اف��ت الطبطبائي ف��ي تصريح 
صحفي أول أمس مبناسبة اليوم العاملي 
للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن 
ال���ذي ي��ص��ادف 15 يونيو م��ن ك��ل عام 
أن ه��ذا ال��ي��وم فرصة للعالم أجمع بأن 
ي��رى الكويت ضمن ال��دول التي صنفت 

ب”ندرة” االساءة لكبار السن.
وأش����ارت إل��ى أن “عدد ك��ب��ار السن 
في الكويت سيصل ال��ى 16 في املئة من 
ع��دد السكان بحلول ع��ام 2025 وذل��ك 
نظرا لتزايد الرعاية الصحية والطبية 
ل��ل��م��واط��ن��ني امل��س��ن��ني ب��ج��ان��ب ال��رع��اي��ة 
االجتماعية والنفسية واالرشادية التي 
تقدمها ال��دول��ة ممثلة ب���وزارة الشؤون 

االجتماعية”.
وأضافت أن ال���وزارة خصصت إدارة 

بأكملها تندرج حتت مسمى إدارة رعاية 
املسنني بهدف االهتمام بكبار السن من 
65 عاما فما فوق باملجان وحفظ كرامتهم 

تقديرا لهم.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ال��ك��وي��ت أول دول��ة 
أص��درت وطبقت قانونا مخصصا لهذه 
الفئة العمرية على املستوى اخلليجي في 

حفظ كرامة السن وهو القانون رقم )18 
لسنة 2016( الذي يحمي كبار السن من 

العنف واالهمال.
وأوض��ح��ت أن ال��ق��ان��ون ي��ن��ص على 
ع��ق��وب��ات مل��ن ال ي��ق��وم ب��امل��ه��ام املطلوبة 
باملكلف برعاية املسن أو إهماله، مؤكدة 
أنه “لله احلمد ال توجد حاالت عنف ضد 
كبار السن في الكويت ولكن مجرد قضايا 

إهمال بسيطة متت السيطرة عليها”.
وأش����ادت الطبطبائي ب���دور االع��الم 
الكويتي في التوعية بشأن إساءة معاملة 
املسنني ومساهمته في إلقاء الضوء على 
شريحة مهمة “رمبا قد تكون مهمشة عند 
البعض” إضافة إلى دوره االيجابي في 
تقدمي حمالت توعوية حتفظ كرامة املسن.
يذكر اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة 
اجلمعية العامة أعلنت مبوجب قرارها 
رقم )127/66( يوم 15 يونيو يوما عامليا 
للتوعية بشأن إس���اءة معاملة املسنني 
ويعتبر ه��ذا ال��ي��وم ال��ف��رص��ة السنوية 
التي يرفع فيها العالم صوته معارضا 
إساءة معاملة بعض أجيالنا األكبر سنا 

وتعريضهم للمعاناة.

د.أماني الطبطبائي

بالتنسيق مع فريق عمل محافظة العاصمة

»األشغال« تواصل العمل 
لصيانة شوارع الدعية 

والدوحة والروضة
   في إطار جهودها املتواصلة لصيانة وتأهيل املرافق والُبنى 
التحتية ملناطق محافظة العاصمة، وبالتنسيق مع فريق 
عمل احملافظة، تواصل وزارة األشغال العامة العملعلى قدم 
وس��اق لصيانة طرق قطع منطقة الدوحة وتتضمن شوارع 
القطعة)1(، إل��ى جانب ش��وارع الكميت، وقصي بن كالب، 
وإياس بن معاوية، باإلضافة إلى شارع )117( الفاصل بني 
منطقتي الدوحة والصليبخات، على أن يتم االنتهاء من صيانة 

هذه الطرقخالل موسم الصيف احلالي.
   كما تعكف الوزارةعلى صيانة طرق قطع منطقة الدعية، 
وتشمل ش��وارع القطع )1( و)2( و)3( و)4(، على أن يتم 
االنتهاء من صيانتها خ��الل الربع األخير من العام اجل��اري 

.2019
  وعلى صعيٍد متصل، تقوم ال���وزارة بصيانة الشوارع 
الرئيسية في منطقة الروضة وتتضمن شارعي عيسى عبد 
اللطيف، وعلي سليمان أبوكحيل، باإلضافة إلى شارعي يوسف 
الصبيح، ومشاري الروضان، على أن يتم إجناز هذه الطرق 

خالل الربع األخير من العام اجلاري 2019.
ُيذكر أن عمليات صيانة ط��رق وش��وارع مناطق محافظة 
العاصمة تعتبر املرحلة األول��ى في ه��ذا االجت��اه وسيعقبها 
مراحل أخ��رى لصيانة بقية ط��رق مناطق احملافظة وسيتم 

اإلعالن عنها في حينها. 

الطيران املدني: تراجع حركة 
الركاب في مطار الكويت

5 باملئة الشهر املاضي  
قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أمس االثنني إن حركة 
الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت تراجعا بنسبة خمسة في املئة 

خالل شهر مايو املاضي.
وأوض��ح نائب املدير العام لشؤون سالمة الطيران والنقل اجلوي 
ومركز تنسيق نظم السالمة في االدارة عماد اجللوي ل� )كونا( أن إجمالي 
عدد الركاب الشهر املاضي بلغ نحو 06ر1 مليون راكب مقابل 1ر1 مليون 

راكب في مايو 2018.
وأضاف اجللوي أن عدد الركاب القادمني بلغ حوالي 5ر497 الف راكب 
الشهر املاضي مقابل 1ر550 الف راكب للشهر نفسه من العام املاضي فيما 
بلغت حركة الركاب املغادرين نحو 6ر559 الف راكب مقابل 559 الف 

راكب لنفس الفترة من العام املاضي.
وذك��ر أن إجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها من وال��ى مطار 
الكويت الدولي خالل الشهر املاضي بلغت 9101 رحلة مقارنة مع 9520 

رحلة في شهر مايو من عام 2018.
وأوض��ح أن إجمالي عدد الرحالت التجارية القادمة واملغادرة خالل 
الشهر املاضي بلغ 8556 رحلة مقارنة مع 9160 رحلة في شهر مايو 
من العام املاضي.أما بالنسبة حلركة الشحن اجلوي فقد بني أن إجمالي 
حركتها خالل الشهر املاضي بلغ حوالي 5ر21 مليون كيلوغرام مقابل 

9ر22 مليون كيلوغرام خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وأشار إلى أن حركة الشحن الوارد في الشهر املاضي بلغت نحو 4ر17 
مليون كيلوغرام مقابل 5ر17 مليون كيلوغرام لشهر مايو 2018 موضحا 
أن حركة الشحن الصادر بلغت 1ر4 مليون كيلوغرام للشهر املاضي مقابل 

نحو 4ر5 مليون كيلوغرام لشهر مايو العام املاضي.


