
محليات
اجلمعة 4 سبتمبر 2015

10

)قاسم باشا( الشيخة الزين الصباح والشيخة شيخة العبداهلل ود.ناجي املطيري يتوسطون املتدربني احملتفى بهم  

بوشهري: اشتراطات عاملية لتحقيق هذا الهدف املعهد احتفل بتخريج الدفعة الـ 38 من متدربي الدورات الصيفية

العبداهلل: إبداع الشباب في دورات  »األبحاث« 
أصابني بـ »صدمة إيجابية«

الشيخ محمد العبداهلل متحدثا

دارين العلي

أبى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير االعالم 
وش���ؤون الش���باب باالنابة 
الشيخ محمد العبداهلل اال ان 
يعبر عن »صدمته االيجابية« 
ملا رآه من إبداعات الش���باب 
العلمية ف���ي ختام الدورة ال� 
38 الصيفية في معهد الكويت 
لالبحاث العلمية، حني قاطع 
برنامج احلفل العتالء املنصة 
وتهنئة الطالب على اجلهود 
التي بذلوها واالبداعات التي 
قدموه���ا، معتبرا اياهم ذخرا 

وفخرا للكويت وأهلها.
حضر احلفل، اضافة الى 
أولياء أم���ور الطلبة وقيادة 
املعهد، وكي���ل وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 
الصب���اح، والرئيس الفخري 
للنادي الرياض���ي للمعاقني 
الشيخة شيخة العبداهلل وعدد 

من الشخصيات العلمية.
وشكر العبد اهلل ادارة املعهد 
على دعوت���ه، مبديا اعجابه 
بنتائج الدورة وتقديره ملا حققه 
الش���باب، معتبرا أن الكويت 
بخير طاملا يتميز أهلها بالروح 
املعطاء، آسفا لعدم استفادته 
بنفس���ه من الدورة قائال »لم 
نستفد من هذه الدورة، ونتمنى 
االنخراط في الدورة املقبلة لكن 
شيبتي ال تسمح لي بأن ألتحق 

مبثلها«.
وقال: »بعد كل نهاية بداية 
جديدة يجب ان يسخرها الطلبة 
باالستفادة من الدورة وإفادة 
اآلخرين منه، ويجب أن تكون 
هذه بداية جديدة نحو كويت 

املستقبل«.
وكان مدير معهد الكويت 
لالبح����اث العلمي����ة د.ناجي 
املطيري ألقى كلمة قال فيها 

ان »جترب����ة معه����د الكويت 
لألبحاث العلمية في تشجيع 
أبناء الكويت على ممارس����ة 
البح����ث العلم����ي وتنمي����ة 
روح البح����ث ل����دى اجليل 
الناشئ تعتبر جتربة جديرة 
باالهتمام ومليئة باإلجنازات 
الت����ي تواصلت عبر 39 عاما 
تخرج خاللها أكثر من خمسة 
آالف طالب����ة وطالب، وكانت 
ال����دورات التدريبية لطالب 
املرحلتني الثانوية واجلامعية 
إحدى الصيغ والبرامج التي 

مارس املعهد من خاللها دورا 
مس����ؤوال جتاه بناء األجيال 
«. واضاف ان »املعهد حرص 
خالل السنوات األخيرة على 
تطوير هذه الدورات وضمان 
مواكبتها للتطورات العلمية 
والتكنولوجي����ة العاملي����ة«، 
موضحا انه »في هذا السياق 
اختار املعهد طاقتنا البديلة 
موضوعا لهذه الدورة وشعارا 
لها، ويأتي ذلك منسجما مع 
االهتمام الواسع بتنويع مصادر 
الطاق����ة واالقتصاد فيها وقد 
جتسد ذلك في قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة باعتبار 
العقد احلالي 2014/2024 »عقد 
األمم املتحدة للطاقة املستدامة 
«، الفتا الى ان »هذا االختيار 
وإن كان يؤك����د أنه ال تنمية 
دون طاق����ة مس����تدامة، فإنه 
يعكس صحة توجهات املعهد 
في العمل مبش����اريع بحثية 
تخص إنتاج الكهرباء واملاء 

من مصادر متجددة «.
بدوره، ق����ال مدير الدورة 
د.حسن املتروك: ان مسؤوليتنا 
كأمهات وآباء ومسؤولني في 
مرافق الدولة كمعهد الكويت 
لألبحاث العلمي����ة وجامعة 
الكويت وكل املؤسس����ات في 
الدولة، أن نولي ونضع نصب 
أعينن����ا االهتم����ام بالعنصر 
البشري والوطني وبالتنمية 
البش����رية ونوفر كل ما يلزم 
لتطوير قدرات الش����باب من 
اجلنسني )إناثا وذكورا( وأن 
نس����مع لهم ونلبي طلباتهم 

ونذلل الصعوبات أمامهم.
وقال كلمة بح����ق أبنائنا 
الطالبات والطلبة الذين كانوا 
فخرا وذخرا للكويت من خالل 
تعاملهم، متمنيا أن يحذو بهذا 
جميع املسؤولني بالدولة قوال 

وفعال.

د.أحمد اللوغاني خالل حديثه مع القوائم املعتصمة

اعتصام »املستقلة« و»املستقبل الطالبي« 
بـ»التربية األساسية« احتجاجاً على إغالق الشعب

ثامر السليم

نظم����ت قائمتا املس����تقبل 
الطالبي واملس����تقلة في الهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدريب اعتصاما أمام مبنى 
عميد كلية التربية األساس����ية 
د.فهد الرويش����د محتجني على 
إغالق الش����عب الدراسية التي 
من شأنها ان تضر بنحو 18 ألف 

طالب وطالبة.
وخالل االعتصام طالب منسق 
القائمة املستقلة في كلية التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب محمد 
العماوي بضرورة تدخل إدارة 
الهيئة بس����رعة تدارك مشكلة 
الش����عب املغلقة وإيجاد حلول 
جذرية لها ملا متثله من خطورة 
على مس����تقبل طالب وطالبات 
الهيئة والعمل على حلها قبل البدء 
في الدراسة نظرا لألعداد الكبيرة 
التي تقبل على التسجيل بالهيئة 
مم����ا يزيد من تفاقم املش����كلة، 
موضحا أن مش����كلة الش����عب 
املغلقة تزيد م����ع الوقت نظرا 
لزي����ادة الكثافة الطالبية مقابل 
نقص حاد في أعداد أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب.
وأضاف العماوي ان الوضع 
اصبح شبه مأساوي في ظل غياب 
التخطيط السليم بني إدارة الهيئة 
والكليات، مؤكدا نحن ال عالقة 
لنا باألقسام العلمية وتوجهها 
في إغالق الشعب فالطلبة ال ذنب 
لهم فعل����ى عمادة الكلية حتمل 
مس����ؤوليتها. وق����ال العماوي 
س����تكون لنا حتركات في حال 
لم حتل مشكلة الشعب املغلقة 
وسنتوجه الى اللجنة التعليمية 
في مجلس األمة ووزير التربية 
والتعليم العالي د.بدر العيسى 
وفي حال لم حتل املشكلة سنقوم 
بعمل اعتصامات مس����تمرة في 
إدارة الهيئة وأمام مجلس األمة 

حلني انتهاء مشكلة الشعب.
ب����دوره، قال عض����و قائمة 
املستقلة عمر الرشيدي ان طالب 
وطالبات الهيئة يعانون من قلة 
الش����عب الدراس����ية املطروحة 
أمامه����م، فضال ع����ن ان املوقع 
اإللكتروني املخصص لتسجيل 
املقررات واجه العديد من األعطال 
مما نتج عنه عدم متكن العديد من 
الطلبة من تسجيل مقرراتهم في 
األوقات احملددة لكل منهم، وفي 
حال متكن الطالب من فتح املوقع 
يفاجأ بتحذير من نظام املوقع 
اإللكتروني اخلاص بالتسجيل 
يفيد بأن هناك تعارضا بني املواد. 
من جهته، قال أمني سر االحتاد 
عبدالعزي����ز العصعوص����ي ان 
مشكلة الشعب كبيرة ولم جند أي 
مسؤول قادر على حلها لذك أنصح 
اجلموع الطالبية الى التكاتف 
واالجتماع حلل هه املشكلة من 
خالل اتباع القنوات الرسمية وفي 
حال لم جتد أي حلول سندعو الى 
التصعيد من خالل عقد ندوات 
واعتصامات متكررة. بدوره، قال 
منسق قائمة املستقبل الطالبي 
ضاوي العصيمي ان املش����كلة 
حتتاج الى حل جذري وقد مل 

الطلبة من الوعود املتكررة دون 
إيجاد أي حلول جذرية ما يؤكد 
عجز املسؤولني عن حل املشاكل 
التي يعاني منها الطلبة، ناهيك 
عن ضيق الوقت احملدد للتسجيل 
والعديد من السلبيات األخرى 
التي تش����كل عائقا أمام الطلبة 
وتؤثر س����لبا على مستقبلهم 
الدراسي. وبعد انتهاء االعتصام 
حضر مساعد العميد للشؤون 
الطالبي����ة د.احم����د اللوغاني 
وحتدث م����ع املعتصمني حول 
مشكلة الشعب الدراسية ووعدهم 
بحلها بأقرب وقت وفق اإلمكانيات 

املتاحة لألقسام العلمية.
م����ن جهتها، أف����ادت عميدة 
القبول والتس����جيل في الهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدريب د.رباح النجادة بان 
اإلدارة العليا تقف جنبا الى جنب 
مع الطلبة وتس����عى الى تذليل 
كافة الصعوبات لهم، مؤكدة ان 
العمادة مددت فترة التس����جيل 
للطلبة يومي األربعاء واخلميس 
حتى الساعة الثامنة مساء وقد 
ميتد الى يوم اجلمعة، وذلك عن 
طريق موقع الهيئة إضافة الى انه 

مت فتح شعب إضافية.

)محمد هاشم( م. محمد بوشهري ومحمد العسعوسي خالل توقيع مذكرة التفاهم  

دارين العلي

قامت وزارة الكهرباء واملاء 
صباح أمس بتوقيع مذكرة 
تفاه����م مع املجل����س األعلى 
للثقافة والفنون واآلداب لضم 
أبراج الكويت ضمن التراث 
العاملي كأحد املعالم السياحية 

العاملية.
وقال وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشهري خالل 
توقي����ع االتفاقي����ة، نحتفل 
بتوقيع مذك����رة التفاهم مع 
املجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب وهي تعكس 
رغب����ة وزارة الكهرباء واملاء 
وكذلك املجلس الوطني للثقافة 
في السعي إلى تصنيف أبراج 
الكويت ضمن قائمة املباني 
التاريخية والتراثية العاملية، 
الفتا إلى أن هناك اشتراطات 
عاملية م����ن أجل حتقيق هذا 
الهدف، وتوقيع مذكرة التفاهم 
بني وزارة الكهرباء واملاء وبني 
املجلس األعلى للثقافة والفنون 
واآلداب أولى اخلطوات لتحقيق 
هذا الهدف. ولفت إلى أن توقيع 
االتفاقية بالتعاون مع املعنيني 
في إدارة أبراج الكويت للعمل 
على تطوير األبراج مبا يتوافق 
م����ع املتطلبات األساس����ية 

لتسجيل أبراج الكويت ضمن 
قائمة التراث العاملي، ونحن 
س����عداء بتوقيع تلك املذكرة 
سعيا إلى رفع اسم الكويت 

عاليا.
وأوضح أن الكويت حصلت 
على فرصة تسجيل األبراج 
ضمن قائمة التراث العاملي، 
وهذا في حد ذاته إجناز، مؤكدا 
أن منظمة اليونسكو وضعت 
متطلبات م����ن أجل ذلك، من 
ضمنها احلف����اظ على هوية 
أب����راج الكويت، لذلك وقعت 
الوزارة اتفاقي����ة مع املكتب 
االستشاري السويدي الذي 
قام بتصمي����م األبراج، لذلك 
نعم����ل يدا بيد م����ع املجلس 
الوطني حتى تتوافق األعمال 
والتحديث����ات مع املتطلبات 
اخلاصة مبنظمة اليونسكو 

لتسجيل األبراج.
وبدوره، قال األمني العام 
املس����اعد لقطاع الفنون في 
املجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفن����ون واآلداب محم����د 
العسعوسي، سعداء بتوقيع 
مذك����رة التفاهم ب����ني وزارة 
الكهرباء واملاء، والتي تهدف 
إلى تسجيل أبراج الكويت كأحد 
مفردات التراث العاملي، وفق 
االتف����اق العاملي الذي وقعت 

عليه الكويت مؤخرا.
وقال: نعتز بأبراج الكويت 
التي تعتبر حتفة معمارية من 
صنع البشر، ونحرص بشكل 
كبير إلى جانب كل اجلهات 
املعنية على تسجيلها ووضعها 
ضمن تل����ك القائمة العاملية، 
واليوم نوقع تلك املذكرة التي 
تعتبر اللبنة األولى في هذا 
املشوار مع املنظمات الدولية 
لتكون األب����راج ضمن قائمة 
التراث العاملي. وتابع: نقدم 
الش����كر إلى كل العاملني في 
وزارة الكهرباء واملاء وعلى 
رأسهم وكيل الوزارة م.محمد 
بوش����هري الذي س����عى إلى 
توقيع تل����ك االتفاقية، الفتا 
إل����ى أن االتف����اق يأتي كون 
وزارة الكهرب����اء وامل����اء هي 
املالك لتلك األبراج. وأوضح 
أن هناك اش����تراطات عاملية 
وضعت لتسجيل األبراج ضمن 
التراث، ونعمل لتحقيق تلك 
االشتراطات من أجل حتقيق 
هذا الهدف، والتي من ضمنها 
أن تعمل األبراج وفق ما أنشئت 
من أجله بشكل طبيعي دون 
أي عائق، مشيرا إلى أنه عقب 
التسجيل ستكون األبراج معلما 
سياحيا يأتي إليه السياح من 

كل أنحاء العالم.

مذكرة تفاهم بني »الكهرباء« واملجلس الوطني 
جلعل األبراج أحد املعالم السياحية العاملية

الصحة لـ »التربية«: سنسحب ممرضينا 
ما لم جتهزوا العيادات الطبية

عبدالعزيز الفضلي 

وافق����ت وزارة الصح����ة 
عل����ى توفير اكث����ر من 800 
ممرضة ملدارس وزارة التربية 
مبراحله����ا املختلف����ة للعام 
الدراسي اجلديد 2015/ 2016. 
ووفقا حملضر اجتماع عقد بني 
ممثل����ي الوزارتني وحصلت 
»األنباء « على نسخة منه فان 

وزارة الصحة تكفلت بتوزيع 
ممرضات لكل مدرس����ة وفي 
حال وجود مدارس ذات كثافة 
عالية اكثر م����ن الف طالب 
سيتم توفير عدد 2 ممرضة 
على ان يك����ون دوام الهيئة 
التمريضي����ة بش����كل يومي 
السابعة وحتى  الساعة  من 
نهاية الدوام. وذكر احملضر 
ان جميع الهيئات التمريضية 

م����ن اجلنس����ية الهندية مع 
طلب توفير املس����اعدة لهم 
من قبل ادارة املدرسة وذلك 
لترجمة اسماء الطالب للغة 
االجنليزية، مشيرا الى انه مت 
تسليم كل منطقة ظرف به 

جميع اسماء املمرضني.
وطلب ممثلو وزارة الصحة 
من التربية جتهيز العيادات 
الطبية في املدارس وفي حال 

عدم وجود عيادة باملدرسة 
سيتم سحب املمرضة، كما انه 
سيتم توزيع قائمة باألدوات 
الطبي����ة مع املمرضات وقت 
مباشرة العمل وذلك ملعاينة 

النواقص للعيادة.
وأوض����ح احملض����ر عدم 
وجود بديل للممرضات في 
او االجازات  الغي����اب  حالة 

الطارئة.

جانب من االعتصام في استراحة املراجعني

عبدالعزيز الفضلي

اعتص����م مجموع����ة من 
املعلمني واملعلمات »البدون« 
صب����اح ام����س ف����ي املبنى 
التربية  ب����وزارة  رقم واحد 
مطالبني مبساواتهم بزمالئهم 

اخلليجيني.
وتقدم املعلمون في كتاب 
تظلم إلى وكيل وزارة التربية 
د.هيثم االثري شرحوا خالله 
مطالبه����م التي تتلخص في 
وضع رق����م مل����ف جلميع 
املعلمني واملعلمات والسعي 
لنقل عقد تعيني املعلم البدون 
إلى العقد الثاني وإلغاء عقد 
االستعانة باخلبرات، جتديد 
العقود كل ثالث سنوات بدال 
من س����نة واحدة، مس����اواة 
الرواتب بزمالئنا اخلليجيني، 
اجازة وضع للمعلمات البدون 
مدفوعة االج����ر، اجازة عدة 
ش����رعية للمعلم����ة املتوفى 

عنها زوجها مدفوعة االجر 
أسوة بالزميالت الكويتيات 
واخلليجيات، مجلس طبي 
للحاالت اخلاص����ة، صرف 
املمتازة،  مكاف����أة األعم����ال 
بدل تخص����ص نادر، صرف 
مكاف����أة نهاي����ة اخلدم����ة، 
اص����دار قرار واض����ح يزيل 
اللبس في املش����اركة بلجان 
كنت����رول الثانوي����ة العامة 
والتعليم املس����ائي واألندية 

الس����عي لتعديل  املسائية، 
اوضاع املنتسبني للوظائف 
املس����اندة للتعليم مثل فني 
التقنيات واملكتبات ومحضري 
املختب����رات وكذل����ك صرف 
العالوة االجتماعية وعالوة 
األبناء اس����وة بالعسكريني 
منتس����بي وزارتي الداخلية 
والدفاع من البدون مع حث 
وزارة التربية باالس����تعانة 
البدون ووضعهم  باملعلمني 
باألولوي����ة قب����ل التعاق����د 
اخلارجي او الداخلي اذا كان 

التخصص متوافرا.
الوكي����ل د.هيثم  وطلب 
االثري من ميثلهم مبقابلته 
وش����رح مطالبهم ووعدهم 
االثري بالسعي حلل مشكلتهم 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
وقال لهم: راح تسمعون ما 
يسركم، مؤكدا ان كل التقدير 
واالحترام لهيئاتنا التعليمية 

من مختلف اجلنسيات.

بعد اعتصام مجموعة منهم أمس مطالبني مبساواتهم مع زمالئهم

األثري لـ »املعلمني« البدون: »راح تسمعون ما يسركم«

مرسوم هيئة الشباب األحد

سالم العبداهلل اطلع على استعدادات 
احتاد أميركا لعقد مؤمتره السنوي

استقبل سفيرنا بالواليات املتحدة األميركية السفير الشيخ 
سالم العبداهلل رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة األميركية محمد الزايد للوقوف على استعدادات االحتاد 

ملؤمتره السنوي القادم.
وبني الزايد أنه مت التوضيح للس���فير اس���تعدادات االحتاد 
وجتهيزاته ملؤمتره السنوي وبحث بعض األمور والترتيبات الفتا 
إلى أن السفير العبد اهلل أظهر لنا حرصه على الطلبة واالحتاد 
في خدمتهم ومساندتهم ملا لدوره أهمية بالغة في مساندة الطلبة 

دراسيا واجتماعيا ليوصل االحتاد رسالته بأكمل وجه.

أعلنت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة 
الزين الصباح عن صدور مرس���وم هيئة الشباب يوم 
االحد املقبل باجلريدة الرسمية، الفتة الى ان ذلك سيغير 
صورة العمل بش���كل شامل، اذ انه ستكون هناك هيئة 
خاصة للشباب تتطلب مقرا خاصا لها متكامل اخلدمات، 
مشيرة الى انه جار البحث عن موقع القامة الهيئة ليتم 
حتديد االرض لبدء عملية بناء الهيئة، الفتة الى ان هناك 
لغطا بني وجود وزارة من عدمها، فاملوجود حاليا مكتب 
وزير الدولة لشؤون الش���باب وليست وزارة، مشيرة 
الى ان هذا املكتب سيبقى مستمرا بعمله احلالي وانها 

ستبقى كوكيل مساعد ملكتب الوزير.

املطيري: دورات 
املعهد لتشجيع 

أبناء الكويت على 
ممارسة البحث 

العلمي

السفير الشيخ سالم العبداهلل مع محمد الزايد

العسعوسي: 
األبراج حتفة 

معمارية من صنع 
البشر

العماوي: سنعتصم 
أمام إدارة الهيئة 

وأمام مجلس األمة 
حلني انتهاء مشاكل 

الشعب


