
االثنين 24 مايو 2010   9محليات
طلبت من مجلس وكالء التربية االلتزام بقرار نقل المعلمين التربويين وغيرهم

الحمود عّممت على الوكالء 18 مرتكزًا إلصالح التعليم: زيادة أجور المعلمين 
وإعداد الطالب للمنافسة الدولية لتحقيق رؤية الكويت حتى 2035

أقامتها الجمعية الوطنية لحماية الطفل

الفريح: دورة العنف المدرسي والوقاية منه
لرفع كفاءة المدرسين وتنمية مهارات األطفال والمراهقين

أكدت رئيس����ة اجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل سهام 
الفريح ان للجمعية دورا كبيرا 
في حماية الطفل من االنتهاكات 
النفسية واجلسدية وفي نشر 
الوعي في كيفية التعامل مع 
الطفل، ول����ذا اقامت الدورة 
اخلاصة ب� »العنف املدرسي 
والوقاية منه« في الفترة من 

16 � 18 مايو اجلاري.
وقد حاض����ر فيها عضو 
التدري����س بجامعة  هيئ����ة 
الكويت د.غنيم الفايز، وقام 

بتزويد املش����اركني باملعلوم����ات والتقارير 
احمللية التي تش����ير إلى ازدياد معدل العنف 
بني الطالب والطالبات في مدارس محافظاتنا 
الس����تة. وقال الفايز خالل محاضرته يعاني 
االطفال واملراهق����ون الذين تعرضوا للعنف 
املدرسي معاناة ش����ديدة حيث تظهر عليهم 
اعراض نفس����ية كثيرة منها الغضب والقلق 
واالكتئاب باالضافة الى االحساس بفقدان الثقة 
والقدرة على السيطرة في املواقف املختلفة. 
وتابع: انه مع مرور الزمن والوقت تتزايد هذه 
االعراض بشكل سريع مما يؤثر وبشكل شديد 

على إمكانيات الطفل ومهاراته 
إلى  االكادميية واالجتماعية 
احلد ال����ذي قد ميتنع الطفل 
أو املراهق ع����ن الذهاب إلى 
املدرسة والعزوف عن االنشطة 
االجتماعية. واس����تطرد في 
احلديث ع����ن حقوق الطفل 
واملراه����ق، مؤكدا ان عليهما 
ان يتعلما املهارات املناسبة 
للتصدي ملثل هذه السلوكيات 
في البيئة املدرسية كما ان من 
حقهم ايضا ان يتواجدا في 
بيئة تتمتع باألمن واحلماية 
من قبل الكبار الذي����ن تتوافر لديهم املعرفة 

والدراية ملواجهة العنف والوقاية منه.
وذكرت د.الفريح ان هذه الدورة هي األولى 
التي تنظمها اجلمعية في هذا الشأن أال وهو 
العنف املدرسي، وذكرت ان هذه الدورة هدفت 
الى تنمية مهارات االطفال واملراهقني للتعامل 
مع حاالت العنف، وكذلك املدرس����ون. وبعد 
االحداث ال ميكننا الس����كوت وعلينا تفعيل 
دور االسرة للحد والوقاية من العنف املدرسي 
ورفع كفاءة املدرسني واجلهات الرسمية لفهم 

طرق التعامل مع هذه الظاهرة.

عائشة الروضان

د.موضي احلمود

م.جاسم اللنقاوي

سهام الفريح

دارين العلي
انتهى اجتماع عدد من وكالء 
وزارة الكهرباء واملاء املساعدين 
برئاس���ة وكيل الوزارة م.أحمد 
اجلسار أمس الى خالصة مفادها 
بأنه ال بديل ميكن ان ينتش���ل 
أزمتها  الكهرب���اء وامل���اء م���ن 
املس���تقبلية املتوقعة اال محطة 

الزور الشمالية.
االجتماع الذي عقد كان بهدف 
بحث البدائل التي ميكن االعتماد 
عليها في حال مت الغاء مشروع 
محطة الزور الشمالية رسميا، 
ووف����ق مص����ادر مطلعة خرج 
بالنتيجة نفسها التي انتهت اليها 
نتائج االجتماعات الثالثة السابقة 
»ال يوجد بديل امام الوزارة ينقذ 
وضعها املستقبلي سوى تنفيذ 
محطة الزور الشمالية«، مشيرة 
الى ان نتيجة االجتماع جاءت 
مشابهة الى نتائج االجتماعات 
السابقة، حيث ال توجد حلول 
عملية من شأنها انقاذ وضعي 
املاء والكهرباء املستقبلي سوى 

الوزارة  ام����ام  افس����اح املجال 
للقيام بتنفيذ مش����روع الزور 

الشمالية.
ال���وزارة  ان  املعل���وم  ومن 
س���تحتاج ف���ي 2012 الى طاقة 
كهربائية ال تقل عن 800 ميغاواط، 
كما ستحتاج في العام نفسه الى 
40 مليون غالون امبراطوري من 
املياه ستزداد الى 100 مليون في 

العام الذي يليه.
ومتنت املصادر اال يضع بعض 
النواب الذين يوافقون احلكومة 
وجهة نظرها )الغاء املشروع( 
الكهرباء واملاء  ووض���ع وزارة 
في وضع مش���ابه ألزمة صيف 
2006، مؤكدة ان جميع االحتماالت 
املتوقع���ة في حال ع���دم اعطاء 
الوزارة فرصة تنفيذ هذا املشروع 
تشير الى ان البالد ستمر بفترة 
عصيبة رمبا تتجاوز اضرارها 
تلك التي حدثت في عام 2006 وما 

حلقها من عواقب سلبية.
ولفتت املصادر الى ان معظم 
املعني���ني بالش���أن الكهرومائي 

في تنفيذ هذا املش���روع لعامل 
الوقت وما ميكن ان يترتب عليه 
من نتائج، قائال ان اي انقطاع ماء 
او كهرباء يحدث هنا او هناك يثور 
ثورة النواب قبل املس���تهلكني، 
ورأينا كيف حدث هذا الش���يء 
مع أزمة انقطاع املياه عن بعض 

مناطق اجلنوب قبل أيام.
من جه���ة أخرى، اكد الوكيل 
املساعد لشؤون املستهلكني في 
وزارة الكهرباء واملاء م.جاس���م 
اللنقاوي ح���رص الوزارة على 
متابعة اعمال محطات تعبئة املياه 
للتأكد من سير العمل، مشيرا الى 
انه مت التنسيق مع ادارة الرقابة 
التجاري���ة ف���ي وزارة التجارة 
والصناعة لضبط عملية حتديد 
االسعار كونها اجلهة املسؤولة 

عن هذا املوضوع.
ودعا اللنق���اوي ردا على ما 
اثير عن ارتفاع غير مبرر ألسعار 
التناك���ر بعد االنقط���اع االخير 
البالد، دعا  للمياه في جن���وب 
املواطنني واملقيمني الى التوجه 

الوزارة على متسكها  يوافقون 
بتنفيذ املش���روع عكس النظرة 
الت���ي ينظر بها بع���ض النواب 
الذين يتوافق���ون الى حد بعيد 
الرامية  النظ���رة احلكومية  مع 
الى الغاء املشروع وتنفيذه وفق 

قانون الشركات املساهمة.
وقالت ان املشكلة الكبرى التي 
يواجهها مسؤولو الوزارة تتمثل 
في عدم ادراك األشخاص الراغبني 

الى مكتب احملطة للتنسيق مع 
موظفي املكت���ب للحصول على 

تنكر مياه باألسعار الرسمية.
واض���اف انه في حال وجود 
غالء غير طبيعي وارتفاع مبالغ 
فيه باألسعار، فان الوزارة تناشد 
األخوة املواطنني واملقيمني أخذ 
رقم تنكر املياه حتى يتس���نى 
اب���الغ ادارة الرقاب���ة التجارية 
بوزارة التجارة والصناعة التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقه.
وش���دد على وجود متابعة 
مستمرة ومباش���رة من الوزير 
د.بدر الشريعان لهذا املوضوع وقد 
اعطى تعليماته املباشرة للمتابعة 

وتذليل كل الصعوبات.
الى االبالغ  ودعا املستهلكني 
عن اي ش���كاوى عبر االتصال 
مبراقب���ي وزارة التجارة )ادارة 
الرقاب���ة التجاري���ة( في جميع 
احملافظات على اخلط الساخن 
ادارة  )135( وارق���ام هوات���ف 
محطات تعبئة املياه لالبالغ عن 

اي شكاوى او مالحظات.

بعد اعتصام العشرات من الجنسية اآلسيوية لعدم صرف رواتب مارس وأبريل

الروضان لـ »األنباء«: استبعاد الشركات المتخلفة
عن دفع رواتب العمال من مناقصات »التربية«

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
مخاطبة جلنة املناقصات املركزية الستبعاد الشركات املتخلفة عن 

دفع رواتب العاملني من الدخول في مناقصات التربية.
وقالت الوكيلة الروضان ل� »األنباء« تعليقا على اعتصام العشرات 
من العمالة أمام مبنى الشؤون اإلدارية بالوزارة صباح امس احتجاجا 
على عدم دفع رواتبهم لشهري مارس وأبريل املاضيني »وزارة التربية 

ترفض تعسف بعض الشركات واملتمثل في تأخرها عن دفع رواتب 
العامل���ني والذي يؤدي إلى تأخر إجناز األعمال املنوطة بهم« داعية 
في الوقت نفسه الشركات الى سرعة صرف رواتب العاملني، مشيرة 
الى حرص الوزارة على عدم تكرار ذلك مجددا وأبلغت املس���ؤولني 

في الشركات بذلك.
هذا وتقدم امس عدد من أصحاب اجلنسية اآلسيوية بطلبات الى 

وزارة التربية للعمل بوظيفة عامل نظافة.

مريم بندق
عممت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على القيادات التربوية مرتكزات 
اصالح الت��عليم لتح���قيق رؤية 
الكويت ح�تى عام 2035 والتي 
استك��ملت بعد تفويض توني 
بلي���ر رئي���س وزراء بريطانيا 
الس���ابق الذي قام بوضع افكار 

جديدة.
وتضمنت ورقة العمل املصممة 
من الوزيرة د.احلمود على الوكالء 
املساعدين 18 مرتكزا لتحقيق رؤية 
الكويت الصالح التعليم حتى العام 

.2035
لل����وكالء  الوزي����رة  وقال����ت 
املساعدين: ما ينبعي عمله لتحقيق 
رؤية ع����ام 2035 هو العمل على 
إعداد جيل من الكويتيني املنافسني 
في سوق العمل من خالل أجندة 
اإلص����الح التي تتضم����ن النقاط 

التالية:

النظام  � مواصل����ة حتس����ني 
التعليمي.

� جتديد نظام التعليم التاحة 
سالسة في دمج املواطنني في سوق 
العم����ل التنافس����ية التي تتطلب 

مؤهالت جيدة.
� يج����ب على نظام التعليم ان 
يكون االفضل في املنطقة واعداد 
الطالب بش����كل يلب����ي متطلبات 
االقتص����اد املعاصر واملنافس����ة 

الدولية.
� تقوية مهنة التعليم.

� استقطاب املرشحني الواعدين 
واحلف����اظ عليهم وزي����ادة اجور 

املعلمني.
تعي����ني  عملي����ة  تطوي����ر   �

املعلمني.
العملي  التدري����ب  � تطوي����ر 
للمعلمني اثناء الدراسة اجلامعية 

وخالل فترة العمل.
� تطوير س����بل توجي����ه اداء 
التقيي����م ونظام  املدرس����ني عبر 

التف����وق  � توضي����ح مزاي����ا 
للطلبة.

ب����ني  املنافس����ة  تعزي����ز   �
املدارس.

� تقدمي مكونات القطاع اخلاص 
في نظام املدارس العامة.

� اتاح����ة تعه����د ادارة القطاع 
اخلاص للمدارس.

� تعيني الرعاة من الشركات من 
التمويل احلكومي  اجل استكمال 

للمدارس.
� توحي����د نظ����ام االمتحانات 

واجراء التفتيش على املدارس.
� تأس����يس وح����دة مس����تقلة 

للمراقبة والتقييم.
� تطوير وتطبيق تعليم مهني 
وجامعي من خالل حتسني العرض 
املط����روح والتأكد من مناس����بته 

ملتطلبات السوق.
على صعيد آخر، طلبت الوزيرة 
د.احلمود من مجلس وكالء التربية 
الوزاري املعمول  بالقرار  االلتزام 

ب����ه اآلن في نقل املعلمني س����واء 
التربويون او غير التربويني.

وقالت الوزيرة: علينا تطبيق 
مضمون القرار الذي ينص على منع 
نقل املعلمني التربويني اال بعد مرور 
10 س����نوات على خدمتهم بوزارة 
التربية عل����ى ان تنحصر جهات 
النقل بعده����ا الى جامعة الكويت 
او معهد االبحاث العلمية او وزارة 
التعليم العال����ي او الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب واال 
يصدر اي قرار نقل لغير التربويني 
اال بعد مرور 3 سنوات على العمل. 
ودعت الوزيرة املجلس الى االلتزام 
وعدم استثناء احد من القرار حتى 
ال تتعرض الوزارة الى النقد في 

حال استثناء احد من القرار.
واستطردت: اذا احتاج القرار الى 
تعديل فالباب مفتوح لتقدمي هذه 
التعديالت لدراستها واضافتها الى 
القرار حتى يطبق بشكل عادل مبا 

يضمن املساواة بني اجلميع.

احلوافز القائم على االداء.
� تعزيز سبل توجيه الطالب.

� قياس اداء الطالب بواس����طة 
نظ����ام امتحانات افضل من خالل 
طرح نظام امتحانات موحد على 
مستوى الدولة وقائمة على املعايير 
في جميع امل����واد بدءا من الصف 

الرابع وما فوق.

االسم
املنطقة التعليميةاملدرسةاالسم

العاصمةعبداهلل اجلاراهللعبداهلل رباح سعد شامان العتيبي
الفروانيةصالح الرويحعبدالعزيز خليل الدوسري
حوليمشعان اخلضيرعبدالوهاب أحمد احلجي
مبارك الكبيرعيسى اللوغانيحسني خالد علي أكبر

اجلهراءعبداللطيف سعدفيصل عواد حمود هديب

الدعيج اعتمد نتائج مسابقة »دستور الكويت«
النهائية على مستوى المدارس الحكومية والخاصة

مريم بندق
اعتمد وكيل وزارة التربية املس���اعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج نتائج مسابقة دستور الكويت 
النهائية على مستوى املدارس احلكومية واخلاصة. وعمم الدعيج نشرة عامة على جميع مدارس املرحلة 
الثانوية بالتعليم العام واخلاص بنني وبنات حول نتائج مسابقة دستور الكويت الثامنة النهائية للعام 

الدراسي 2010/2009 وذلك ملنافسات املرحلة النهائية على مستوى الوزارة والتي جاءت كالتالي:

وتنفيذا لكتاب اللجنة الوطنية الكويتي���ة للتربية والعلوم والثقافة رقم )وت/وز/ط-2010/612/1( 
بتاريخ 8 مارس 2010 بخصوص الدعوة املوجهة من وزارة الش���باب والرياضة في جمهورية اوكرانيا 
للمشاركة في املؤمتر العاملي التاسع الحتفال االطفال خالل الفترة من 20 يوليو الى 5 اغسطس 2010.

اصدر الدعيج قرارا جاء فيه:
أوال: مشاركة وزارة التربية في امللتقى املذكور خالل الفترة من 19 يوليو الى 6 اغسطس 2010 بوفد 

طالبي يتكون من الطلبة التالية اسماؤهم:

أوال: مدارس البنات
الترتيبأسماء الطالبالمنطقة التعليميةاسم المدرسة

التعليم اخلاصثانوية الهدى
أمل خميس ضاحي سرحان

األول فاطمة فزع ذياب جاسم
حترير غازي عبداهلل مطر

الفروانيةثانوية جليب الشيوخ
أمل فجر فازع العتيبي

الثاني شهد حامد مطلق
مرمي محمد ردن املطيري

ثانيا: مدارس البنين
الترتيبأسماء الطالبالمنطقة التعليميةاسم المدرسة

الفروانيةثانوية ابن العميد
احمد خليل احلاج

األول عباد فالح حسن
الوليد عجيل الظفيري

العاصمةثانوية عيسى احلمد
حمود أحمد السداح

الثاني حسن موسى عباس
عبداهلل حبيب العنزي

ثانيا: س���يتحمل منظمو املؤمتر تكاليف االعاش���ة والس���كن واجلوالت لالطفال املشاركني ومشرف 
واحد فقط.

بيت لوذان يحصد 5 ميداليات عالمية
حصد نادي بي����ت لوذان للتصوير الفوتوغرافي 
ميداليتني ذهبيتني وفضية وبرونزيتني في مسابقة 
)ترير نبرق س����وبر س����يركت( العاملية للتصوير 

الفوتوغرافي التي تقام في النمسا سنويا.
وقال املشرف العام للنادي بهاء الدين القزويني 
امس ان احلصول على امليداليات اخلمس يعد ثمرة 
اخلطة اجلديدة التي عمل عليها النادي منذ بداية العام 
والتي تهدف الى رفع مستوى االعضاء مبا يتناسب 
واملستوى الدولي للتصوير. وبني ان النادي حصد 

امليدالي����ة الذهبية في فئة )افضل نوادي التصوير � 
التصوير الرقمي( فيما حصل يعقوب الكندري على 
ميدالية ذهبية ايضا في فئة »صور عن العالم العربي« 
لصورته للكعبة الشريفة في مكة املكرمة وفاز ميثم 
املس����ري مبيدالية فضية عن فئة »صور الرحالت« 
لصورته »احلرم« وحصل عادي الكندري على ميدالية 
برونزية عن فئة )الصور العامة( وميدالية برونزية 
اخ����رى لنصير بهبهاني في فئة )ص����ور التجارب( 

لصورته املعدلة »اقطع التدخني«.

كابوس عدم إنشائها يالحق وزارة الكهرباء والماء وتخوف من أزمة 2012

محطة الزور الشمالية الحل الوحيد النتشال البالد من أزمة مستقبلية
اللنقاوي: تنسـيق بين »الكهرباء والماء« و»التجارة« لضبط أسعار التناكر والتأكد من سير العمل

وزيرة التربية اعتمدت تعيين أبو القاسم مديرًا لمركز البرمجيات وشكلت لجان األدلة الكشفية

 لجنة برئاسة العنزي للتعاقد مع إخصائي عالج طبيعي من الهند
مريم بندق

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بايفاد جلنة برئاسة مدير ادارة التربية 
اخلاصة دخيل العنزي للقيام باالختيار والتعاقد مع اخصائي 
عالج طبيعي من جمهورية الهند للعام الدراسي 2011/2010 

وذلك من الفترة 31 اجلاري وحتى 14 يونيو املقبل.
تضم اللجنة في عضويتها دخيل عايد فارس العنزي 
مدير ادارة مدارس التربية اخلاصة، س���لوى عبدالرحمن 
الوقيان رئيس قسم العالج الطبيعي واخلدمات الطبية � 
ادارة التربي���ة اخلاصة، اقبال عبدالكرمي العوضي رئيس 
اختصاصي عالج طبيع���ي إدارة التربية اخلاصة، نورة 
خالد القلي���ش محلل احصاء مبراقب���ة االختيار، فاطمة 
عبدالكرمي حسني � م.صانع برامج مبراقبة التعيني، وليد 
عبداهلل املرهون مشغل حاسوب مبراقبة االختيار، وتتحمل 
الكويت جميع مصاريف الس���فر واالقامة على ان يضاف 

يوما السفر والعودة.
واصدرت احلمود قرارا بتعيني م.نادر ابوالقاسم مديرا 
للمركز االقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في وزارة 
التربية الذي تستضيفه الكويت في مقر دائم داخل معهد 
الكويت لالبحاث العلمية النتاج البرمجيات التعليمية 
للمنطقة العربية وفقا لالتفاقية املوقعة في نيويورك 
ف����ي العام 1989 بني مصر والكويت والبرنامج االمنائي 
لالمم املتحدة والصن����دوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماعي حيث مت مبقتضاه انش����اء مركزين في كل 

من القاهرة والكويت.
ونص قرار الوزيرة على اعارة م.نادر ابوالقاسم معرفي 
من معهد االبحاث العلمية للعمل مديرا للمركز براتب كامل 

اعتبارا من 25 ابريل املاضي وملدة سنة.
وم.نادر ابو القاسم حاصل على بكالوريوس هندسة 
كهربائي���ة من جامعة جورج واش���نطن ف���ي العام 1980 
وماجس���تير علم احلاس���ب اآللي عام 1985 من اجلامعة 
ذاتها ث���م عني في معهد االبحاث العلمية وارتقى الى عدة 
وظائف: مبرمج نظم ثم رئيس فريق مبرمجي النظم ومدير 
دائرة عمليات احلاسبات ومدير دائرة تقنيات احلاسبات 
واالتصاالت ثم مديرا للمركز الوطني للمعلومات العلمية 

والتكنولوجية منذ عام 2000 الى 2010.
ادار عدة مشاريع باملعهد في مجال نظم وتقنية املعلومات 
واملعلومات العلمية والتكنولوجية، وشارك في تقدمي عدة 
حلقات نقاشية الستشراف اراء القطاعات املختلفة في البالد 
حول مشروع اخلطة االستراتيجية للمعهد وقدم العديد 
من احملاضرات والدورات التدريبية في مجال التخصص 
وش���ارك ايضا في العديد من املؤمترات والندوات احمللية 

واالقليمية اضافة الى املعارض.
وش���كلت الوزيرة جلان عمل العداد االدلة الكش���فية 
والتحضير لندوة »نهج املناهج« بناء على البرنامج الزمني 
لالنشطة العربية التي تقوم بها املنظمة الكشفية العربية 
وكت���اب رئيس مجلس ادارة جمعية الكش���افة الكويتية 
بشأن استضافة جمعية الكشافة الكويتية للندوة الكشفية 

العربية بعنوان »نهج املناهج« واحلاجة الى اعداد وبناء 
ادلة كشفية جلميع املراحل تقرر:

اوال: تشكيل جلنة اعداد وبناء االدلة الكشفية جلميع 
املراحل، برئاسة دعيج الدعيج الوكيل املساعد لالنشطة 
الطالبية وعضوية كل من: صالح العوضي، د.ابراهيم كرم، 
د.ممدوح سليمان، عبداهلل البلوشي، مبارك العجمي، عبد 
اللطيف املكيمي، احمد فرمن، منى املس���بحي، وليد املال، 
ابتس���ام اللوغاني، عبدالكرمي شاطر، عبداهلل اخلشاوي، 

عبداجلادر كرم.
مهام عمل اللجنة:

االطالع على محتوى املناهج الكشفية العربية املطورة، 
وضع ادلة كشفية جلميع املراحل وفق التوصيات واالهداف 
املوضوعة في استراتيجية العمل الكشفي العربي، مواءمة 
االدلة مبا يناسب البيئة واملجتمع الكويتي، عرض النتائج 
واالدلة على مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية العتمادها، 
اعداد تقرير نهائي بالنتائج وعرضه يرفق به االدلة لالعتماد 
النهائي من معالي الوزير، اصدار التوصيات النهائية جلميع 
املنتسبني للحركة الكش���فية بالكويت بااللتزام وتوحيد 

االدلة كمنهج ومرجع للعمل الكشفي داخل الكويت.
ثانيا: تصرف مكافأة مالي���ة لرئيس واعضاء اللجنة 

حسب املزاولة الفعلية لهم.
ثالث���ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم االحد املوافق 
2010/3/14 وحتى االنتهاء من اعمال اللجنة وعلى جهات 

االختصاص العلم والعمل به.


