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أسامة أبو السعود
قال رئيس احت���اد نقابات 
العامل���ن بالقط���اع احلكومي 
بدر البريوج ان نقابة العاملن 
ببلدي���ة الكويت أج���رت فيها 
انتخابات  الثالثاء 12 اجلاري، 
النتخاب مجل���س إدارة جديد 
للدورة النقابية )2010 � 2014( 
وقد قام احتاد نقابات العاملن 
بالقطاع احلكومي باإلش���راف 
على تلك االنتخابات حيث انه 
هو اجلهة الوحيدة التي تقوم 
باإلشراف على انتخابات أعضاء 
مجالس اإلدارات باحتاد القطاع 

احلكومي مبوجب دستور االحتاد.  وأضاف البريوج 
أنه تقدم عدد من أعضاء اجلمعية العمومية بطعن 
للسكرتير العام لالحتاد مرفقا به كشوف بأسماء عدد 
يتجاوز 589 عضوا باجلمعية العمومية للنقابة قد 
مت تسجيلهم بالنقابة دون استيفاء الشروط الواردة 
في املادة الرابعة من الالئحة الداخلية للنقابة حيث 
قاموا بتس���جيلهم دون احلض���ور للنقابة وكذلك 
دون إحضار شهادة تثبت حسن السير والسلوك 

كما تنص بذلك الالئحة الداخلية، 
كما أرفق بالطعن كشف بأسماء 
عدد من األعضاء املتقاعدين أدلوا 
بأصواتهم ف���ي االنتخابات التي 

أجريت 12 اجلاري.
ب���أن املجلس  البريوج  وزاد 
التنفيذي لالحتاد قام بتكليف جلنة 
بدراسة الطعن واألوراق املقدمة 
وتقدمي تقريرها للمجلس التخاذ 
قراره النهائي في هذا املوضوع، 
وحيث انه تبن للجنة املش���كلة 
أن هناك بالفعل أعضاء متقاعدين 
قد إدلوا بأصواتهم وكذلك قامت 
اللجنة بالبحث والتحري واالتصال 
ببعض األعضاء الواردة أسماؤهم في الكشف وعددهم 
589 عضوا وتبن له���ا أن نحو ما يزيد على 300 
عضو مت تسجيلهم بالفعل دون استيفاء الشروط 
املطلوبة بالالئحة، وقد تبن بذلك للجنة أن هناك 
نحو 64 ل���م يتمكنوا م���ن اإلدالء بأصواتهم على 
الرغ���م من صحة عضويتهم، كم���ا تبن للجنة أن 
هناك أعضاء مت تس���جيلهم بأرقام قدمية وهو أمر 

يخالف احلقيقة.

وأش���اروا الى مواقف تربوية تساهم في رفع 
اجلودة في املؤسسات التعليمية وان اجلودة هي 
مبنزلة مفتاح الفرج، ويتميز عن غيره من املفاهيم 
فهي ال تقوم اال بروح اجلماعة والتعاون والعمل 

على تضافر اجلهود وتكاثفها.
وذكر خالل البرنامج املعوقات التي تقف امامنا 
ف���ي عدم تطبيق اجلودة الش���املة وهي كالتالي: 
عدم دع���م اإلدارات العليا، ع���دم توافر اإلمكانات 
البش���رية، ردة فعل اهل املي���دان )اخلوف(، عدم 
توافر نظام فعال لالتصال، توقع نتائج سريعة عند 
التطبيق. وعرض مجموعة من التوصيات لتحقيق 
معايير اجلودة الشاملة والتي منها: تطبيق اإلدارة 
الالمركزية في مس���توى املدرسة، حتسن كفاءة 
املدارس باستخدام مبدأ احملاسبة، التشجيع على 
اإلبداع. ثم قام���ت مراقبة التعليم االبتدائي بفتح 
باب النقاش بن احملاضرين واحلضور لالستفادة 
من خبرات املوجودين من أهل امليدان في تطبيق 
مفهوم اجلودة الش���املة في التعليم، واكد أهمية 
املرونة واإلبداع واجلودة في اس���تخدام وتطبيق 

أساليب التعليم اجلديدة.
وف���ي ختام االجتماع تقدم���ت مراقبة التعليم 
االبتدائي بالشكر اجلزيل لسارة كميخ وللدكتور 
عادل الرمضان على ما قدماه من معلومات مفيدة 
تخدم امليدان التربوي، وكذلك املديرين واملديرات 
واملديرين املساعدين واملديرات املساعدات لتلبيتهم 
للدعوة، وملديرة مدرسة الشهداء ابتسام العازمي 

على حسن استضافتها لالجتماع.

التعليم  نظمت مراقبة 
االبتدائ���ي مبنطقة حولي 
التعليمية ليلى العوضي 
برنامجا عن فلسفة ومفهوم 
اجلودة الشاملة في التعليم 
في مدرسة الشهداء االبتدائية 
بن���ن ملدي���ري ومديرات 
املرحلة االبتدائية وكذلك 
للمديرين املس���اعدين في 
اليوم  املرحلة، حاضر في 
األول سارة كميخ، واليوم 
الثان���ي د.عادل الرمضان. 
وأك���دت مراقب���ة التعليم 
االبتدائ���ي مبنطقة حولي 
التعليمية ليلى الش���ريف 
ان وزارة التربي���ة متمثلة 

باملناطق التعليمية ال� 6 حترص على أهمية تطبيق 
اجلودة الشاملة في التعليم، والتعرف نظريا وعمليا 
عل���ى دوره في إجناح املس���يرة التربوية في ظل 

العوملة التي نعيشها في الوقت احلالي.
وكان مضم���ون البرنامج هو تعريف اجلودة 
الش���املة في التعليم مفهوما بأنه مجموعة من 
الس���مات واملميزات وخصائص املنتج التعليمي 
التي تلبي متطلبات مدخالت التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، فضال عن متطلبات املجتمع، لتوضيح 
اإلبداع واجلودة من اجل املنافسة الشريفة، والتركيز 
على أهمية املوارد البشرية في التعمق باجلودة 
التعليمي���ة، وان اجلودة ذك���رت بالقرآن قبل ان 
تتبناها مؤسسة. وأوضح احملاضرون ان اجلودة 
الشاملة من األساليب التي دخلت حديثا الى مجال 
التربية، بعد ان أثبتت جناحها في مجاالت أخرى، 
فمن املمكن ان نفعل املنتج التعليمي مبواصفات 
ومميزات في املجتمع استثمارا وأداء وخدمة ومناء 
بصورة أفض���ل وأدق وبكلفة أقل، ولكي نحصل 
على ج���ودة تعليمية البد من دراس���ة وتطبيق 

أهداف اجلودة.
بعد ذلك مت التط���رق ملداخل اجلودة في نظام 
التعليم، مدخل قانوني، مدخل البنية التحتية، مدخل 
التجهيز، مدخل الفعل األكادميي، املدخل االجتماعي، 

املدخل الفردي، مدخل املوارد البشرية.
وع���رض أدوار املش���اركن ف���ي إدارة اجلودة 
التعليمية املتمثلة بإدارة املدرسة واملعلم واملوجه 

الفني وأخيرا املتعلم.

أكدت رئيسة اللجنة القانونية في املركز 
آمنة  الكويتي حلقوق اجلالي���ات احملامية 
مال حس���ن ان التوجه احلكومي الذي أعلن 
عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد 23 أكتوبر املاضي حول إنش���اء 
املدن العمالية خالل األشهر القليلة املقبلة هو 
أمر يستحق اإلشادة إذا كانت هذه اخلطوة 
مدروسة ومن خالل منظومة استراتيجية 

واضحة املعالم.
 واوضحت ان اجلهاز الفني لدراس����ة 
املشروعات التنموية واملبادرات قد أعلن 
بتاريخ 2009/11/8 عن دعوة شركات القطاع 
اخلاص لتنفيذ واستثمار املشروع وفقا 
ألحكام القانون رقم 7 لس����نة 2008 في 
ستة مواقع »شمال مدينة الصبية، شمال 

املطالع، وموقعن جنوب 
اجلهراء، وشرق مدينة 
عريفجان، وشمال مدينة 
اخليران« ومن املتوقع 
ان تتسع كل مدينة ل� 
60 ألف عامل. ورحبت 
رئيسة اللجنة القانونية 
ف����ي املرك����ز الكويتي 
حلقوق اجلاليات بهذه 
املبادرة، مشددة على 
ان سكن العمال العزاب 
املدن  األجانب في تلك 

املزمع إنشاؤها البد ان يتم 
من خالل التوصل الى صيغة لدعم الشراكة 
االستراتيجية بن القطاعن العام واخلاص 
لنقل العمال الى سكن يتالءم واملعايير 

الدولية التي مت وضعها 
العمل  من قبل منظمة 
الدولي����ة ومنظم����ات 
حقوق اإلنسان وذلك 
للحفاظ على س����معة 
الكويت في هذا اجلانب 
رغم ان ه����ذا األمر في 
حقيقته مطلب إنساني 
وأخالق����ي داخلي قبل 
ان يكون مطلب دولي. 
ورأت انه من الضروري 
االستعجال في إصدار 
القوانن والتش����ريعات 
الالزم����ة التي تنظم هذه العملية وتضع 
حلوال تخطيطية ومعايي����ر تصميمية 
باإلضافة الى وضع آلي����ات لتنفيذ تلك 

القرارات واللوائح وتعين اجلهة املسؤولة 
واملخولة لتنفيذ تلك القرارات قبل البدء 
بهذه اخلطوة، فاملدن العمالية ليست مجرد 
مبان سكنية عادية للعمال العزاب األجانب 
بل يتعن ان تكون مشروعا ملؤسسة حيوية 
مدروسة املميزات تغطي جميع احلاجات 
األساسية والكمالية التي حتتاجها القوة 
العاملة حلياة شخصية واجتماعية كرمية 
ومريحة كاملأكل واملشرب واخلدمات األمنية 
وأنشطة الترفيه واأللعاب الرياضية وأماكن 
العبادة ويتعن ان تتوافر بها مساكن الئقة 
ونظيفة وعيادات طبي����ة لتلقي العالج 
ووس����ائل املواصالت واحلدائق وأماكن 
انتظار السيارات ومختلف اخلدمات التي 
يحت����اج إليها العمال، وتوفر لهم اإلقامة 

الكرمية.

فريال الدعيج: االهتمام بشريحة األيتام وكبار السن والمرضى والمعاقين من أولوياتنا

جددت رئيس���ة مجلس إدارة مب���رة خير الكويت 
الشيخة فريال الدعيج التزامها مبواصلة العمل اخليري 
واإلنساني الذي يعود بالفائدة املرجوة على الفئات التي 
تعنى املبرة بقضاياهم وأوضاعهم البيئية واالجتماعية 

ومنهم األيتام وكبار السن واملعاقن واملرضى.
جاء ذلك في اللقاء الس���نوي الثالث للمبرة والذي 
تولت الشيخة فريال الدعيج رئاسته بحضور األمن 
العام للمبرة ناصر العيار ورؤس���اء وأعضاء جلان 

العمل التطوعي الناشطة بالعمل في املبرة.
حيث استهل اللقاء بكلمة لألمن العام للمبرة ناصر 
العيار رحب فيها باحلضور ومن ثم قدم الشكر واالمتنان 
لرئيس���ة وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤس���اء وأعضاء 

اللجان وجميع العاملن في املبرة.
وأفاد في كلمته بأن مبرة خير الكويت حققت خالل 
العامن املاضين عددا من اإلجنازات التي بدأ اجلميع 
يتحدث عنها وما هو مأمول أن يكون العطاء واإلجناز 

في عام 2010 على مستوى طموحات وتطلعات جميع 
منسوبي املبرة. وأكد ان هذا اللقاء السنوي الذي جرت 
العادة على تنظيمه في املبرة مع نهاية كل عام ميالدي 
وبداية استقبال عام ميالدي جديد يأتي بهدف تعزيز 
التواصل بن جميع القائمن على عمل املبرة وإداراتها 
وجلانها وموظفيها وبهدف استعراض ما عملت املبرة 
على اجنازه في العام املاضي وما تتطلع إلى حتقيقه 

في العام امليالدي اجلديد.
ومن ثم حتدثت رئيسة املبرة الشيخة فريال الدعيج 
حيث أعربت في بداية حديثها عن بالغ تقديرها وامتنانها 
جلميع منس���وبي املبرة وما أبداه كل منهم من التزام 

برسالة وأهداف املبرة السامية والنبيلة.
وأكدت الشيخة فريال الدعيج في حديثها ان ما حتقق 
للمبرة حتى هذا اليوم ما كان باإلمكان حتقيقه وإجنازه 
لو لم يكن لدى جميع منسوبي املبرة القناعة التامة 
برسالة املبرة وأهدافها التي تتلخص بخدمة شريحة 

من أبناء املجتمع التي تستهدفهم املبرة وبشكل خاص 
األيتام وكبار السن واملرضى واملعاقن.

أهداف وطموحات

وقالت لدينا العديد من األهداف والطموحات الكبيرة 
التي يتعدى البعض منها نطاق العمل اخليري واإلنساني 
التطوعي احمللي إلى النطاق اخلليجي والعربي والدولي، 
إمنا ارتأينا ان نعمل بكل هدوء وبخطط واستراتيجيات 
عمل مدروس���ة تعنى في بداية األم���ر بالتركيز على 
الشأن احمللي اخلاص بفئة األيتام نزالء دور احلضانة 
العائلية ومتى ما تولدت لدينا القناعة التامة والطمأنينة 
عل���ى إمكانية مواصلة مس���يرة اهتماماتنا وعطائنا 
لهذه الفئة بكل يس���ر من خالل اللجان وفرق العمل 
التطوعي الناشطة في املبرة واجلهات الرسمية التي 
تعن���ى بوضع هذه الفئة ننتق���ل فيما بعد إلى مجال 
ونش���اط عمل آخر مما نتطلع إلى إجنازه، مؤكدة أن 

مبرة خير الكويت ال تنشد في عملها املنافسة والظهور 
بق���در ما تتطلع إلى حتقيقه من عطاء وإجناز خيري 
وإنساني بصرف النظر عما يتطلب حتقيق هذا األمر 
من جهد ووقت وتكلفة مادية ومعنوية، في إش���ارة 
منها الى أن الغرض من وجود املبرة ومن تواجد هذا 
اجلم���ع التطوعي اخليري واإلنس���اني هو تقدمي كل 
اإلمكانيات واخلدمات املمكنة للفئات التي تستهدفهم 
املبرة بالتعاون مع اجلهد الرسمي احلكومي وأصحاب 
األيادي البيضاء من أهل الكويت الذين وصل خيرهم 

وعطاؤهم إلى أقصى بقاع املعمورة.
وخلصت الشيخة فريال الدعيج ما لديها من تصورات 
واستراتيجيات عمل للمبرة خالل عام 2010 ومنها وأهمها 
التركيز على فئات األيتام، التركيز على العمل التطوعي 
والنزول إلى امليدان للمشاركة بالعمل التطوعي اإلنساني 
وفتح املجال جلميع اخليرين من املواطنن واملقيمن 
للمساهمة من خالل تبرعاتهم أو عملهم لصالح املبرة 

وإعطاء أهمية باإلضافة إلى األيتام للشرائح األخرى 
كاملسنن واملعاقن واملرضى، إضافة إلى ما أبدته من 
تأكيد على أهمية أن يتسم العمل باملبرة باجلدية حتى 
تستطيع االستمرار بالنجاح وتقدمي كل ما فيه اخلير 

للفئات التي تستهدفهم.
وعقب كلمة الش���يخة فريال عدد من املناقش���ات 
واملداخالت حول عدد من املواضيع املهمة التي تتعلق 
في مجال عمل املبرة، واختتم اللقاء بالترحيب بانضمام 
عضوين جديدين ملجلس إدارة املبرة هما: سوس���ن 
املهنا، وم.فوزي الرويشد، باإلضافة إلى التمني والدعاء 
بالتوفيق والشكر لكل من الشيخ فيصل اجلابر، وم.رنا 
السعيد على ما قاموا به من عمل خالل الدورة السابقة 

ملجلس إدارة املبرة.
وم���ن ثم وجهت صاحبة الدعوة الش���يخة فريال 
الدعيج احلضور لتناول العش���اء الذي أعد خصيصا 

على شرفهم.

في اللقاء السنوي الثالث لمنسوبي مبرة خير الكويت

الشيخة فريال الدعيج خالل اللقاء السنوي الثالث ملنسوبي مبرة خير الكويت

بدر البريوج

آمنة مال حسني

الشيخة فريال الدعيج تتوسط منسوبي مبرة خير الكويت

د.شلتاغ يتحدث إلى الزميل أسامة أبوالسعود محافظ البصرة متحدثا في ديوانية القطان

البريوج: إعادة انتخابات »البلدية« 27 الجاري

الشريف: »التربية« حريصة على تطبيق الجودة الشاملة في التعليم

حسين: المدن العمالية تحافظ على سمعة الكويت

بسبب وجود 589 عضوًا غير مكتملي شروط التصويت وبعضهم متقاعدون

محافظ البصرة: تعاون كويتي ـ عراقي لتطوير 
وتوسعة المنافذ البرية بين العبدلي وصفوان

أسامة أبوالسعود
كرر محافظ البصرة العراقية د.شلتاغ عبود املياح تعهده 
بأن جميع امالك املواطنن الكويتين في البصرة مصونة، 
معلنا عن تعاون كويتي � عراقي في شأن تطوير وتوسعة 

املنافذ البرية بن العبدلي وصفوان.
وبن املياح خالل لقائه رواد ديوانية القطان في منطقة 
الشعب مساء أمس األول أن النظام العراقي البائد قد حطم 
جميع العالق����ات مع دول اجلوار فضال عن تدميره للبنية 
التحتية للعراق، موضحا انه وجه عدة دعوات إلقامة مركز 
عاملي لضحايا صدام يضم كال من الكويت وإيران والعراق، 
مؤك����دا أن زيارته للبلد كان هدفها هو أن نقول للكويتين 
ان البصرة هي كما كانت سابقا ولم تتغير السيما انه أول 

محافظ عراقي يزور الكويت.
 وقال ان هذه اللقاءات تعزز الروابط األخوية بن الكويتين 
والعراقين وخاصة أهل البصرة، مبينا انه وجد كل الترحيب 
من قبل القيادات السياسية واالقتصادية وعلى رأسهم نائب 
رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية ورئيس مجلس 

األمة ووزير الداخلية.
 وأف����اد املياح بأن امن الكويت م����ن امن العراق فاما أن 
تكون املنطقة آمنة بأكملها أو مضطربة، موضحا أنه وجد 
في الكويتين رغبة في التعاون وقلوبهم املؤمنة ال حتمل 
احلقد، وان هناك جتاوبا سياس����يا واقتصاديا من التجار 
ورجال األعمال خاصة ان محافظة البصرة تعد من األوائل 
في مجال االس����تثمار في مواردها الكثيرة س����واء النفطية 

والزراعية واأليدي العاملة.
 وأكد أن خير العراق س����يكون لألقربن الذين هم أولى 
باملعروف من خالل االستثمار فيه خاصة اننا نرحب بكل 

االستثمارات من بناء جامعات وبنايات استثمارية، فالبصرة 
تفتح ذراعيها لإلخوة الكويتين، مبينا أن البصرة تتمتع 
باألمن واألمان.  وقال ان الكويت هي لؤلؤة ومنوذج اقتصادي 
على مستوى العالم، موضحا أنهم شرعوا قانونا استثماريا 
في عام 2006 ولكنه لم يكن مغريا حيث إننا تداركنا األمر 
في عام 2009 وعدلنا القانون ليكون في صالح املس����تثمر 

الذي يجب أن يقرأه ليعرف ماله وما عليه.
وأض����اف املياح أن النظام الصدامي قد حطم اإلنس����ان 
العراقي وغيره خالل حكمه الدامي والذي س����لب احلريات 
ودمر النفوس العراقية، مبينا أن مهمتهم هي معاجلة اآلثار 
واألضرار التي أصابت اإلنسان العراقي وهي مهمة صعبة 
الن النفوس تغيرت ولكن بفضل اإلرادة ستزول جميع تلك 
الصعوبات بحيث تنتش����ر مفاهيم احملبة وإعطاء احلرية 

لآلخرين السيما ان احلياة تنبذ التطرف والعنف.
وأفاد بأن املبادرة الكويتية ببناء مستشفى في العراق 
هي مبادرة إنسانية وسياسية ونعتقد إنها جسر محبة بن 
الطرفن، مؤكدا أن هذا العمل ستتبعه خطوات أخرى ستتسم 

بالتعاون وهي دليل واضح على حسن النوايا.
وحول املواقف األخيرة من قبل بعض النواب في البرملان 
العراقي في ش����أن بعض القضايا الكويتية � العراقية قال 
املياح ان النواب هم من أطياف متعددة لذلك البد أن يخرج 
منها أصوات ضد الكويت وهذه ضريبة الدميوقراطية وهي 
وجهة نظر ولك����ن في النهاية هناك عددا كبيرا من النواب 

احلاملن لصوت الذين لن يجمعوا على صورة واحدة.
من جانبه قال صاحب الديوانية املس����تضيفة للمياح 
حسن القطان ان الكويت والعراق دولتان جارتان وشعبان 
شقيقان تربطهما أواصر أخوة ممتدة عبر التاريخ غير أن 

الفترة العصيبة التي مر بها الشعبان خالل احلقبة الصدامية 
البائدة جعلت هناك مسافة بن الشعبن انعدمت من خاللها 

الثقة وزرعت في النفوس ما زرعته.
وأضاف انه بعد زوال الغمة بدأت العالقات بن البلدين 
والشعبن تأخذ طريقها ومسارها الصحيح في ظل التطور 
احلضاري الذي يشهده العالم وما به واالنفتاح على اآلخر 
وما يتسم به من تقدم تكنولوجي وعلمي بجميع امليادين، 
موضحا انه البد من مد جس����ور التواصل وزرع الثقة من 
جديد وتفعيلها من خالل املشاريع املشتركة في كال البلدين 
لكي نستفيد من التقدم احلضاري واالقتصادي واملالي ملا 

فيه مصلحة الشعبن واحلكومتن.
 من جهة اخرى أشاد محافظ البصرة العراقية د.شلتاغ 
املياح مبكتبة البابطن املركزية للشعر العربي لدورها 

في خدمة احلركة الشعرية والتراثية.
وقال���ت املكتبة، في بيان صحاف���ي امس، ان رئيس 
مجلس ادارة املكتبة عبدالعزيز البابطن تفقد مع احملافظ 
والوفد املرافق امس في ارجاء املكتب حيث ابدوا اعجابهم 

مبحتوياتها.
واشادوا باجلهود املبذولة في املكتبة واعتبروها صرحا 
ثقافيا يعتز به، مثمنن دور العاملن في خدمة احلركة 

الشعرية بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام.
من جانبه، اثنى البابط���ن بوعي الضيوف الثقافي 
وما تلمس���ه من اهتمام كبير ابدوه جتاه العمل الثقافي 

املبذول في املكتبة.
واه���دى البابطن 3000 كت���اب حملافظة البصرة في 
شتى علوم املعرفة كمساهمة من املكتبة في اثراء احلركة 

الثقافية في البصرة.
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