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»المعلمين« رفضت االشتراك في لجنة 
»التربية« لدراسة زيادة الـ 25 دقيقة

»السكنية« توزع 370 قسيمة  
في مدينة القيروان

وزعت المؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 
اليوم 370 قس���يمة حكومية بمدينة القيروان 
الصحاب التخصيص حتى تاريخ 16 سبتمبر 

من عام 1993.
القيروان االسكاني احد  ويعتبر مش���روع 
مشاريع المؤسسة وهو يضم حوالي 1678 قسيمة 
حيث تم االنتهاء من تنفيذ كامل المشروع في عام 

2001 وتوزيع 1308 قسائم خالل عام 2002.
ويتضمن المش���روع مؤسس���ات تعليمية 
بمختلف المس���تويات ومساجد محلية اضافة 
الى محالت ومركز ضاحية رئيسي ومركز صحي 
ومخفر للشرطة وحديقة عامة رئيسية وغيرها 

من المراكز الخدماتية المتعددة.
هذا ودعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
اليوم المواطنين اصحاب الطلبات االسكانية حتى 

تاريخ 30 ابريل لعام 1996 وما قبله والراغبين 
في التخصيص على القسائم بمدينة جابر االحمد 

الى مراجعتها.
كم���ا دعت المؤسس���ة في بي���ان صحافي 
المواطنين اصحاب الطلبات االس���كانية حتى 
تاري���خ 31 ديس���مبر من ع���ام 2002 وما قبله 
والراغبين في التخصيص على القسائم بمدينة 
صباح االحمد الى مراجعتها مصطحبين معهم 
االوراق الرسمية مضيفة انها ستبدأ باستقبال 
المراجعي���ن يوم الخمي���س المقبل في الفترة 

المسائية.
واوضحت ان االوراق الرسمية تتمثل بشهادة 
راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف 
واالدخار وشهادة للسجل العقاري من وزارة العدل 

وصور البطاقات المدنية الفراد االسرة.

دعت أصحاب طلبات التخصيص في مدينتي صباح األحمد وجابر األحمد لمراجعتها

أعلن���ت جمعي���ة املعلمني 
رفضها القاطع االش���تراك في 
اللجنة التنسيقية التي اشارت 
إليها الوكيلة املساعدة باالنابة 
م���رمي الوتيد والتي ش���كلتها 
مبش���اركة  التربي���ة  وزارة 
اجلمعي���ة لدراس���ة موضوع 
زي���ادة ال���� 25 دقيق���ة لدوام 
يوم الثالث���اء والتباحث حول 
صعوبات ومعوقات التطبيق، 
فيما أك���دت اجلمعية في بيان 
له���ا أن ما حدث ف���ي تطبيق 
الزيادة ميثل قمة التخبط في 
القرارات التربوية وفي احداث 
ارباك واسع وتضارب ال حدود 
له في تنظيم اجلدول واخلطط 
املدرس���ية الى جانب حالة من 
الفوضى واالختناقات املرورية 
امليدان من  دفع ضريبتها اهل 
املعلم���ني واملعلمات واالدارات 
املدرس���ية وجموع الطلبة إلى 

جانب أولياء األمور.
وحملت اجلمعي���ة وزيرة 
التربي���ة د.موض���ي احلمود 
املس���ؤولية الكامل���ة ملا حدث 
وللتضارب ف���ي التصريحات 
وللسياسة التي تنتهجها والتي 
تفتقد املصداقية واملوضوعية في 
اتخاذ القرارات االمر الذي وصل 
وبشكل يثير كل عالمات الدهشة 
واالس���تغراب الى ان تستبدل 
الق���رارات بش���كل مزاجي في 
أوقات حرجة للغاية وعن طريق 
الهاتفية )املسجات(  الرسائل 
مما يؤكد الغياب الكامل لوجود 
الدراسات واخلطط املستوفية، 
والحترام القرارات السابقة مبا 
فيها القرار رقم واحد واحترام 
الذين هم  املي���دان  أه���ل  رأي 

املعنيون بالدرجة األولى بتنفيذ 
اخلطط وتأمني فرص جناحها 

وفقا لألهداف املنشودة.
وبررت اجلمعي���ة رفضها 
القاطع للمش���اركة في اللجنة 
املزعومة على اعتبار ان الوزارة 
ضربت بعرض احلائط كل ما 
جاء في التوصيات املوضوعية 
واملنطقية التي طرحتها اجلمعية 
في مذكرة شاملة مت رفعها الى 
الوزيرة إلى جانب طرح البدائل 
املقترحة واملناسبة واملنطقية 
والتي كان من أبرزها ضرورة 
التأجيل للمزيد من الدراس���ة 
والتباحث والوصول إلى خطة 
الى جان���ب ان تتاح  واضحة 
الفرص���ة لالدارات املدرس���ية 
ترتي���ب اوضاعه���ا وجداولها 
وخططها وان يكون لدى املعلمني 
واملعلمات االستيعاب الكامل في 
فهم وادراك ما هو مطلوب منهم، 
ووفق منهج واضح، باالضافة إلى 
مراعاة جميع املسائل املتعلقة 
بحق���وق املعلم���ني واملعلمات 
التي س���يتحملونها  واالعباء 

الدوام  نتيجة زي���ادة مواعيد 
وفترة املناوب���ة التي قد متتد 
الى الساعة الرابعة عصرا في 
ظل ما ستش���هده الشوارع من 
ازدحام واختناق���ات مرورية 
نظرا لتواف���ق موعد انصراف 
الطلبة مع موعد انصراف اولياء 
األمور من اعمالهم في الوزارات 

واملؤسسات املختلفة.
واضافت اجلمعية في تبرير 
رفضها للمشاركة في اللجنة ان 
ما اقدم علي���ه مجلس الوكالء 
ومبوافقة الوزيرة يشكل خرقا 
وانتهاكا ألبسط املفاهيم العلمية 
اع���داد اخلطط  وامليدانية في 
والسياسات واملشاريع التربوية 
وبشكل لم تشهده الوزارة من 
قبل، حيث ان اقرار خطة الزيادة 
جاء بشكل واضح ال مجال للشك 
فيه مبوجب اجتهاد شخصي 
بحت ولغايات مضللة ومبهمة، 
ومن دون وج���ود أي خطة او 
آلية عم���ل واضحة األمر الذي 
لم يعط ملجلس الوكالء القدرة 
واملبررات لتوضيح اس���باب 
املقترحات  رف���ض وجتاه���ل 
املطروحة م���ن اجلمعية، فيما 
ج���اء إص���رار التعمي���م على 
جميع املدارس ليعكس حقيقة 
الواقع املؤسف في اتخاذ القرار 
الترب���وي حي���ث كان ينبغي 
وعلى أقل تقدير وحسب ما هو 
مستوجب تربويا وعلميا ومهنيا 
اتباع سياس���ة التجريب على 
مدارس محدودة ومن ثم دراسة 
ومناقشة السلبيات وااليجابيات 
للوصول إلى ق���رار نهائي في 
شأن التعميم، واملضي قدما في 

التنفيذ أو االلغاء.

عايض السهلي

طرح 6 مشاريع جديدة بـ»الكهرباء«

الكويت تستضيف اجتماع وزرا ء البيئة
 في دول »التعاون« 12 الجاري

 دارين العلي
تستعد الهيئة العامة للبيئة للمشاركة في سلسلة من االجتماعات 
التي تستضيفها الكويت اخلاصة بالشؤون البيئية واحلياة الفطرية 
ف����ي الفترة بني 9 و12 اكتوبر. وفي هذا الس����ياق اعلن نائب مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الكابنت علي حيدر عن االجتماع الوزاري للوزراء 
املس����ؤولني عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون يوم 12 اجلاري 
حيث سيش����ارك في هذه االجتماعات عدد من الوزراء واخلبراء وعدد 
من املنظمات االقليمية والدولية املسؤولني عن شؤون البيئة في دول 
مجلس التعاون. ولفت الى ان هذه اجلهات هي املنظمة االقليمية حلماية 
البيئة البحرية وبرنامج االمم املتحدة للبيئة والبنك الدولي حيث ستتم 
مناقشة آخر املستجدات على الساحة البيئية كاملبادرة البيئية اخلضراء 
واالتفاقيات االقليمية والدولية املعنية بالبيئة كما ستتم مناقشة املقترحات 
املقدمة من الدول االعضاء كظاهرة املد االحمر واآلثار احملتملة للتغيرات 

املناخية وغيرها من املواد املدرجة على جدول االعمال.

 دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء أن الوزارة طرحت 
من خالل جلنة املناقصات املركزية أول من امس 6 مش����اريع كهربائية 
جديدة امام الشركات احمللية والعاملية في اطار سعيها لتدعيم وحتديث 
الش����بكة الكهربائية ومحطات الكهرباء واملاء. ولفتت املصادر الى انه 
سيفتح املجال امام الشركات لتقدمي عطاءاتها للجنة ومن ثم دراستها 
واحالتها للوزارة إلعداد التوصيات الفنية من قبل الوزارة والتي بناء 
عليها سيتم اصدار قرار الترسية على الشركات الفائزة وإشعارها مبوعد 
التعاقد. وأضافت ان املشاريع الكهربائية الستة اجلديدة التي مت طرحها 
هي مش����روع تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك.ف لتغذية 
مدينة صباح االحمد بالتيار الكهربائي، الفتة الى ان هذه املدينة من املدن 
العمرانية اجلديدة التي نفذتها املؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن 
خطة الدولة التنموية، لذا حترص الوزارة على توفير الطاقة الكهربائية 
واملياه باعتبارهما خدمات عامة البد من توفيرهما للمواطنني والسكان 
هناك.وأشارت الى ان من بني هذه املشروعات مشروع استبدال مجموعة 
بطاريات في محطات التحويل الرئيسية في املنطقة اجلنوبية ومشروع 
تزويد وتركيب محطة حتويل رئيس����ية محطة أبوفطيرة 400/132/11 
ك.ف، وذلك لتدعيم الشبكة الكهربائية في هذه املنطقة، هذا باالضافة 
ملشروع لتوريد عدادات كهربائية بأحجام مختلفة ومشروع توريد قواطع 
تيار ضغط منخفض )كتاوت( بأحجام مختلفة وتوريد كيبالت ضغط 
منخفض متنوعة. من جهة أخرى، أشارت املصادر الى ان الوزارة بصدد 
وضع خطتها السنوية للصيانة الشتوية، حيث من املقرر ان يتم اجراء 
صيانة وعمليات إحالل وجتديد للكيبالت االرضية املنتهية الصالحية، 
باالضافة الى احملوالت الرئيسية والثانوية، وذلك في اطار استعدادات 
ال����وزارة لصيف 2011 ووضع الش����بكة الكهربائية في البالد في وضع 

االستعداد ملواجهة التحديات واالعباء خالل الصيف املقبل.


