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 فواز العنزي 

 مجموعة زوايا خالل عرض كتاب «مختارات من إجنازات الكويت»
 ابتسام سلطان 

 «المستقبل» شاركت في مهرجان األفالم البيئية 
األول من نوعه في الكويت

 أكدت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
(FCCG) انها شاركت في مهرجان جرين كارافان 
لألفــــالم البيئية الذي عقد فــــي مركز امليدان 
الثقافــــي بتاريــــخ ٢٨ - ٢٩ أكتوبر اجلاري، 
والذي يعتبر أول مهرجان من نوعه في الكويت 
حيث يعرض األفالم الوثائقية البيئية احلائزة 

جوائز مهمة.
  وقالت ابتسام سلطان مديرة العالقات العامة 
واالتصال في الشركة: مت عرض األفالم الوثائقية 
البيئيــــة التي أحدثــــت ردود أفعال إيجابية، 
ويركز املهرجان أيضا على التغيرات املناخية 

ومحميات احلياة البرية.
  وأكدت أن مشــــاركة املستقبل لالتصاالت 
جاءت من إميانها بأهمية دعم األنشطة املجتمعية 
النافعة وخصوصا التي تدعم جهود حماية 
البيئة واحلفاظ على خيراتها. مشيرة إلى أن 
املستقبل لديها أنشطة عديدة في خدمة البيئة 
وتوجت بحصول الشــــركة على شهادة آيزو 

للبيئة رقم ١٤٠٠١:٢٠٠٤ عام ٢٠٠٥.
  وأضافــــت أن شــــركة املســــتقبل العاملية 
لالتصــــاالت FCCG أطلقــــت حملــــة حلماية 
البيئة بدأتها بالتقليل من اســــتخدام الورق 
في التعامالت الرســــمية للشركة إضافة إلى 
توزيع صناديق جتمع فيها النفايات الضارة 
من جميع شــــركاتها اخلمس التابعة ومن ثم 
التخلص منها بطريقة آمنة حتمي البيئة من 
انبعاثات األبخرة والغازات السامة التي تضر 
جميع األحياء نتيجة طرق التخلص غير اآلمنة 
من النفايات كاحلرق العشــــوائي على سبيل 
املثال. وأطلقت شــــركة املستقبل لالتصاالت 
(FCC) (شركة تابعة للمستقبل) حملة واسعة 
حيث اســــتبدلت آالف األكياس البالستيكية 

الضارة بالبيئة في معارضها الـ٣٤ في الكويت، 
بأكياس ورقية آمنة معاد تصنيعها، وذلك في 
حملتها للمسؤولية االجتماعية للحفاظ على 
البيئة بالتقليل االنبعاثات الضارة التي تصدر 

عند التخلص من هذه األكياس.
  كما شاركت املستقبل في رعاية االحتفال 
الذي أقامته جماعة اخلط األخضر مبناسبة 
إطالقها لتقرير توقعات البيئة العاملية الرابع 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة.
  وقالت إن «الرسالة التي نود إرسالها للجميع 
من خالل مشاركتنا في مهرجان جرين كارافان 
وغيره من أنشطة بيئية هي أن مند يد العون 
إلى اآلخرين خلدمة البيئة وجعل كوكب األرض 
مكانا آمنا وصحيا يعيش فيه سائر املخلوقات 
بســــالم وطمأنينة». مؤكدة أن نحو أكثر من 
مليوني شــــخص ميوتون في العالم بسبب 

تلوث الهواء اخلارجي والداخلي. 

 امتدادًا لمسيرتها في خدمة البيئة

 العنزي: ريع كتاب «مختارات من إنجازات الكويت» لصالح «بيت عبداهللا»

 «المعلمين»: مشروع إلنشاء مركز للجودة وتشجيع اإلدارات المدرسية على تطوير األداء المؤسسي
 أقرت جمعية املعلمني مشروع إنشاء مركز 
اجلودة بهدف تشجيع اإلدارات املدرسية على 
تبني وممارســــة ثقافة اجلودة كأسلوب إداري 
يسهم في حتقيق جودة التعليم في املؤسسة 
التعليمية ونشــــر ثقافة اجلودة في األوساط 
التربوية والتعليمية عبر الوسائل املتنوعة، الى 
جانب املشاركة احمللية والعاملية فيما يختص 
باجلودة ومواكبة االجتاهات العاملية نحو حتقيق 
ذلك، وإتاحة برنامــــج الدبلوم العالي للجودة 

للراغبني في احلصول على املؤهل.
  وأشارت عضوة مجلس ادارة جمعية املعلمني 
وصاحبة املشروع د.عروب القطان الى ان مفهوم 
إدارة اجلودة الشاملة يعتبر من املفاهيم االدارية 
احلديثة التي تهدف الى حتسني وتطوير االداء 

بصفة مســــتمرة، وذلك من خالل االســــتجابة 
ملتطلبات العمل، فاجلودة الشاملة في التعليم 
هي معايير عاملية للقياس واالعتراف واالنتقال من 

ثقافة احلد األدنى الى ثقافة اإلتقان والتميز.
  وقالت في مشروعها ان املتأمل في عمليات 
إصالح التعليم في الوقت الراهن يجد انها حظيت 
باهتمــــام كبير في معظم دول العالم، وحظيت 
اجلودة بجانب كبير من هذا االهتمام الى احلد الذي 
جعل املفكرين يطلقون على العصر «عصر اجلودة 
الشــــاملة» باعتبارها احدى الركائز االساسية 
لنمــــوذج االدارة اجلديد الذي تولد ملســــايرة 
املتغيرات الدوليــــة العاملية واحمللية، فأصبح 
املجتمع العاملي ينظر الــــى االصالح التربوي 

واجلودة باعتبارهما وجهني لعملة واحدة.

  وأكدت القطان ان موضوع االدارة باجلودة 
أصبح من أولويات املؤسسات التعليمية الرسمية 
وغير الرسمية، ولعل االهتمام الكبير الذي توليه 
وزارة التربية متمثلة في وزيرة التربية احلالية 
د.موضي احلمود من متسك مببدأ اجلودة وانه ال 
تهاون او تنازل عن هذا املبدأ واعتباره من أولويات 
األجندة التعليمية لهو دليل على اهمية تبني ثقافة 
اجلودة وممارستها في امليدان التربوي والتعليمي 

من اجل حتسني املخرجات التعليمية.
  وبينت د.القطان ان تبني مفهوم اجلودة في 
التعليم كأحد متطلبات العصر احلديث يقتضي 
وضع خطط من قبــــل القياديني واإلداريني في 
اإلدارات العليا في احلقل التربوي لتبني هذه 
الفلسفة اإلدارية التي تخترق وتنفذ الى كل اوجه 

العمل في املؤسسات التعليمية، فصالح القائد 
عامل مهم في اصالح وتطوير االداء املؤسسي.

  وقالت ان طرح هذا املشــــروع الذي يعتبر 
األول من نوعه على املستويني احمللي واإلقليمي 
يأتي من منطلق رؤية جمعية املعلمني ملد جسور 
التعاون مع وزارة التربيــــة وفق دور تكاملي 
يســــاهم الى حد كبير في دعم مســــار وخطط 
العملية التربوية. وحددت القطان اقسام املركز 
مشــــيرة الى انه يتضمن ٤ مكاتب: أوال: مكتب 
اعتمادات اجلــــودة، وذلك بالتعاون مع منظمة 
اليونســــكو - فرع القاهــــرة ويعمل على منح 
شــــهادات اعتماد اجلودة واآليزو للراغبني من 
إدارات املدارس واملؤسسات والتي متنح الفرصة 

للمديرين لرفع مستوى أدائهم املؤسسي.

  ثانيا: مكتب التوعية والتثقيف، يهدف الى 
نشر ثقافة اجلودة وفلسفتها وأهم عناصرها 
ومعاييرها ليتسنى للعاملني في احلقل التربوي 
او خارجه ممارسة هذه الفلسفة اإلدارية احلديثة 
كأحد متطلبات العصر احلديث بوعي وإدراك 
تامني وذلك بإقامة الدورات التعريفية في املدارس 

بالتعاون مع وزارة التربية وفي اجلمعية.
  ثالثا: مكتب الدبلوم العالي للجودة، يهدف 
املكتب الى طرح برنامج دبلوم عال ومعتمد عامليا 
في ادارة اجلودة الشاملة للراغبني في احلصول 
عليه من مديرين ومعلمني وموظفني كبادرة تعد 
األولــــى من نوعها في الكويت، وذلك بالتعاون 
مع كلية معتمدة ومتخصصة في ادارة اجلودة 

واملعترف بها عامليا.

  رابعا: مكتب البحوث والدراسات واملشاركات 
العلمية (يتم إنشاؤه مستقبال)، ويهدف الى اعداد 
البحوث والدراسات املتعلقة باجلودة وأرشفة 
املواد العلمية التخصصية واملشاركة في املؤمترات 
وامللتقيات احمللية والعاملية واملساهمة في إثراء 
جودة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية في 
متابعة املدارس واإلدارات املدرسية احلاصلة على 
شهادات االعتماد ومدى تطور أدائها املؤسسي.

  واشارت القطان الى انه سيتم الحقا تقدمي 
تصور مفصشل يحتوي على تفاصيل إنشاء 
املشــــروع والتكلفة ومتطلبات اإلعداد وان 
اي اقتراح او اضافة حول املشروع املقترح 
ميكن املشاركة بها عبر البريد االلكتروني: 

aaq٧٧٧@hotmail.com 

 قال رئيس اللجنة االعالمية 
في مجموعة زوايا فواز العنزي 
ان ريع كتــــاب «مختارات من 
الكويت» املشارك في  اجنازات 
الكــويــت للكتــاب  معـــرض 
الـ ٣٤ سيخصص لصالح «بيت 
عبداهللا» لرعاية األطفال املصابني 

بالسرطان.
  واكد العنــــزي في تصريح 
لـ «كونا» أمس دعم «مجموعة 
زوايا للمبادرات االنســــانية» 
من خالل دعم العمل اإلنساني 
الناحية االجتماعية  سواء من 
والصحية، داعيــــا الى تضافر 
جهود املؤسســــات احلكومية 
التخفيف  أجــــل  واخلاصة من 
من وطأة املعاناة التي تعيشها 

بعض فئات املجتمع.
  وأضاف «ان هذه املبادرة من 
مجموعــــة زوايا تؤكد حرصها 
على املساهمة البسيطة في دعم 
كل املؤسسات التي تعتني بذوي 
االحتياجات اخلاصة في الكويت» 

مشيرا الى ان «الهدف االنساني 
واملجتمعي هــــو ما تقوم عليه 

مجموعة زوايا».
  وشــــدد العنزي على أهمية 
إبراز الشباب لثقافة بلدهم أينما 
وجدوا من خالل املشــــاركة في 
األنشطة الثقافية واملهرجانات 
واملعارض وغيرها سواء داخل 

الكويت أو خارجها.
  ويعنى «بيت عبداهللا» برعاية 
االطفال الذين يستعصى عالجهم 
العنايــــة الصحية  عبر تقدمي 
والراحة النفسية والعيش الكرمي 
لهم في نهايــــة مراحل حياتهم 
القصيرة وتقدمي الدعم والسلوان 

والعزاء لعائالتهم.
  وعــــن كتــــاب «مختــــارات 
من اجنــــازات الكويــــت» الذي 

مســــتوى البلد، مشيرا الى انه 
مبنزلة دليل سياحي ملن يزور 
الكثير  الكويت لكونــــه يحمل 
مــــن املعلومــــات والصور عن 

الكويت.
العنزي عن سعادة    وأعرب 
مجموعــــة زوايا للمبــــادرات 
االنسانية البالغة المتام املعرض 
الـ ٣٤ عامــــا، متمنيا للمعرض 
النجاح والتقدم واالزدهار ليحتل 
مكانة أكثر متيزا وســــط باقي 

معارض الكتب العربية.
  ويعد املعرض فرصة جيدة 
النشــــر بالقراء  اللتقــــاء دور 
في الكويت بشــــكل مباشر في 
الصاالت الثالث التي خصصت 
لدور النشر احمللية واخلليجية 
ولدور النشر العربية وأجنحة 

ألفتــــه مجموعة من املتطوعني 
واملتطوعات أوضح العنزي في 
حديثه لـ «كونــــا» انه يتناول 
اجنــــازات الكويــــت ويتألــــف 
مــــن ٢٠٠ صفحة تتنــــاول كل 
االجنــــازات الرياضية والفنية 
واألدبية والثقافية والتربوية 
وغيرها على الصعيدين احمللي 

والدولي.
الكتاب يتناول  ان    وأضاف 
تاريــــخ الكويت منــــذ ٦٠ عاما 
ويتضمن صورا نادرة أخذت من 
العديد من الباحثني واملؤرخني 
الذين يشكرون على جهودهم 

خلدمة مجموعة زوايا.
ان املعلومات  العنزي    وقال 
والصور في الكتاب كانت ثمرة 
اجنازات دولة وأشخاص على 

النشر االلكتروني ولدور النشر 
اخلاصــــة باالطفــــال ومراقبة 
ثقافة الطفل ومقتنيات التراث 

العربي.
  وخصص املعــــرض جناحا 
للصحافة احمللية ووكالة «كونا» 
التي عرضت فيه أحدث اصداراتها 
من دراســــات واحصائيات عن 
الكويت ومسيرتها وجناحا آخر لـ 
«ديوانية الناشرين العرب» وقد 
حرص املجلس الوطني للثقافة 
والفنــــون واآلداب على إقامتها 
للعام الثالث على التوالي لوجود 
عدد كبير من الناشرين العرب 
واحتادات الناشرين ليتسنى لهم 
اللقاء مع الناشرين في الكويت 
األفــــكار واالقتراحات  وتبادل 

اخلاصة.

 لرعاية األطفال المصابين بالسرطان
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