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يرعى »سباق اختراق الضاحية« يوم 25 نوفمبر

جمعية املرشدات الكويتية احتفلت باليوم العاملي للفتاة

محافظ اجلهراء: دعم وتكثيف األنشطة 
الرياضية خلدمة القطاع التربوي

الهولي: 130 مليون فتاة حول العالم
ال يحصلن على التعليم

ليلى الشافعي

قالــت رئيســة جمعيــة 
املرشدات هند الهولي ان اليوم 
العاملي للفتاة هو يوم لتعزيز 
احلقوق اإلنســانية للفتيات 
ومعاجلــة عدم املســاواة بني 
اجلنسني والتمييز واإلساءة 
التي تعاني منها الفتيات في 

جميع أنحاء العالم.
جــاء ذلــك فــي االحتفال 
الذي نظمته جمعية املرشدات 
الكويتية بالتعاون مع قســم 
التوجيــه العــام للمرشــدات 
بوزارة التربية بحضور كل من: 
الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية بوزارة الشــؤون 
املــا  االجتماعيــة د.فاطمــة 
وسفيرة احملبة والسام كبيرة 
مستشــاري صنــاع التغيير 
العربــي م.عواطف الســلمان 

اســتقبل محافظ اجلهراء 
الفريــق م.فهد األمير مبكتبه 
في ديوان عام احملافظة املوجه 
الفنــي األول للتربية البدنية 
د.أحمد الفايز وذلك لبحث أطر 
التعاون بــني التوجيه الفني 
للتربية البدنيــة في منطقة 

واالخصائية االجتماعية االولى 
مبدرسة القيروان هدى املاجد 
واملوجه العام للكشافة بوزارة 

التربية ابراهيم العيد.
وقالت الهولي: يســعدني 
مشــاركتكم فــي هــذا اليــوم 
العاملــي للفتــاة املقــام حتت 
شعار »التثقيف« اي التعليم 
الــا صفي او غيــر النظامي، 
مشــاركة للفتيات في جميع 
انحــاء العالــم مــع اجلمعية 
العاملية للمرشدات، ففي عام 
٢٠١٢ أعلنت االمم املتحدة يوم 
١١ اكتوبر اليوم العاملي للفتاة 

.)IDC(
الهولــي: نركز  وأضافــت 
في هــذا اليــوم انظارنا على 
التعليــم، فمن املهــم االلتزام 
العاملي بأن يكون التعليم في 
متناول اجلميع، وقد مت اختيار 
»التثقيف« شعارا لهذا اليوم 
العاملي من هذا العام مشيرة إلى 
إن »التثقيف« هو في صميم كل 
شيء تفعله اجلمعيات االعضاء 

اجلهراء التعليمية ومحافظة 
اجلهراء.

وشدد الفريق م.فهد األمير 
علــى أهمية زيادة األنشــطة 
الرياضيــة، مؤكــدا حــرص 
احملافظــة علــى تقــدمي كل 
الدعم لألنشــطة والفعاليات 
التي تخــدم القطاع التربوي 

في جميع مجاالته.
من جهته، أشــاد د.الفايز 
والدعــم  الكبيــر  بالــدور 
الامحدود الذي يقدمه محافظ 
اجلهــراء جلميــع األنشــطة 
والفعاليات التربوية وخاصة 
املتعلقة بقسم توجيه التربية 
البدنيــة، معلنــا أن نشــاط 
»سباق اختراق الضاحية« على 
املستوى االبتدائي واملتوسط 
سيكون برعاية احملافظ يوم 

الثاثاء ٢5 نوفمبر املقبل.

باجلمعية العاملية والتي هي 
عضو في هيئة االمم املتحدة، 
فإننــا نريــد متكــني الفتيات 
والشــابات لينمــو ويطوروا 
أقصــى إمكاناتهن كمواطنات 
مســؤوالت في العالم، ونحن 
نعمل معا من اجل عالم نقدر 

فيه جميع الفتيات.
وقالــت إنه ووفقا ألهداف 
األمم املتحــدة فإن ١٠٣ مايني 
شــاب وشــابة بجميع انحاء 
املهــارات  العالــم يفتقــدون 
االساسية في القراءة والكتابة، 
وأكثر من 6٠% منهم من النساء.
وال يــزال 5٧ مليون طفل 
خارج املدرســة، و٣٢ مليون 
فتاة من سن التعليم االبتدائي 
خــارج املدرســة و98 مليون 
يفتقــدون التعليــم الثانوي، 
و١٣٠ مليون فتاة وشــابة في 
جميع انحاء العالم ال يحصلن 

اليوم على التعليم.
ويوفر التعليم غير النظامي 
الذي تقدمه حركة املرشــدات 
في جميع انحاء العالم فرصا 
لألطفال والشباب لتنمية الثقة 
والقيــادة واملهــارات الازمة 

للحياة.
من جهتها، قالت ســفيرة 
الســام واحملبــة م.عواطف 
الســلمان: إن الفتاة الكويتية 
التي هي ذاتها املرأة الكويتية 
حصلت علــى مفهوم التمكني 
االجتماعي ومفهوم املســاواة 
بني الرجل واملرأة، اذ ان متكني 
املرأة هو جزء من هذه املنظومة 

املؤسسية للدولة.

الفريق م.فهد األمير مستقبال د.أحمد الفايز 

)متني غوزال( هند الهولي تكرم م. عواطف السلمان 

يباشر عمله كمدير عام لـ »أليسكو« اإلثنين.. وقطاع المناهج يحتفي به

نقل تأديبي لـ 18 طالبة في الجهراء بعد العبث بمطفأة الحريق

احلربي: النجاح ال يكون مبحض الصدفة أو باجلهود الفردية

معلمات وإداريات بروضة »تالة« يطالنب بنقل مديرتهن! 
وبن غيث أحالهن لـ »القانونية«

عبدالعزيز الفضلي 

فيمــا يباشــر عمله في 
منصبــه اجلديد كمدير عام 
للمنظمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )أليسكو( 
يــوم االثنني املقبــل، اعلن 
الوكيــل املســاعد للبحوث 
التربويــة واملناهــج فــي 
التربيــة د.ســعود  وزارة 
احلربــي أن تطوير املناهج 
الدراســية في الكويت يتم 
بشــكل علمي مدروس وفق 
خطة ممنهجــة، وقد تكون 
هناك بعض جوانب القصور 
واألخطاء ولكن هذا ال يعني 
أنه ال يوجد تطوير أو عمل، 
مبينــا أن املرحلــة األولــى 
للتطوير بدأت في العام ٢٠٠٧ 
وكان خالها التحدي كبيرا، 
ولكن اإلصرار على النجاح 
كان أكبر واحلمد هلل حتقق 
ذلك مبؤازرة بعض الشركاء.

عبدالعزيز الفضلي

بعد انتهاء دوام امس توجه 
عــدد من معلمــات وإداريات 
روضة »تالة« التابعة ملنطقة 
اجلهراء التعليمية إلى املنطقة 
وقمــن بوقفــة احتجاجيــة 
مطالبات املنطقة بإيجاد حل 
ملشكلتهن مع مديرة الروضة 
ونقلها، وقد قام مدير املنطقة 
وليد بن غيث بإحالة املوضوع 
للشــؤون القانونيــة داعيــا 

وقال احلربــي في كلمة 
ودع بهــا قطاع املناهج: انه 
بعــد ٣٠ ســنة مــن العمل 
التربوي قضيتها في التربية 
أسعدني في ختامها إصرار 
املنظمــني للحفــل علــى أن 
يكــون التكــرمي فــي إدارة 
املناهج التي انطلقنا منها، 
وإن كان هناك جناح أو عمل 
يستحق اإلشادة فالفضل هلل 

سبحانه وتعالى ثم إلدارة 
املناهج التــي انطلقت منها 
رغم جميع الصعوبات التي 
واجهناهــا، مضيفا »أقولها 
شهادة للتاريخ، كان موظفو 
املناهج كافة من دون استثناء 
على قدر كبيــر من املهنية 
والعطاء وحتمل املسؤولية، 
وحتملــوا كثيــرا فــي هذا 
اجلانب لدرجة انهم حرموا 
حتى من اجازاتهم السنوية«.
وأضاف أنه »ال ميكن أن 
يكون النجاح مبحض الصدفة 
أو باجلهــود الفردية ولكن 
كان للمطابع في الكويت دور 
كبير فــي تطويــر املناهج، 
وهــذه شــهادة حــق أقولها 
أمام اجلميع. مؤكدا: نفتخر 
العالية ملطابعنا  بالتقنيات 
والتزامها األدبي في أمور ال 
أستطيع التحدث بها، ولكن 
هناك ثقــة وأمانــة تربطنا 
باملطابــع فلهــم كل الشــكر 

احملتجات إلى تهدئة األمور، 
مؤكــدا لهــن ان كل ذي حــق 

سيأخذ حقه.
من جانب آخر قامت منطقة 
اجلهــراء التعليمية بنقل ١8 
طالبة مــن إحــدى ثانويات 
منطقــة اجلهــراء التعليمية 
كنقــل تأديبي على خلفية ما 
قمن بــه من فوضــى وعبث 
في مطفــأة احلريق أدى إلى 
اختناق العديــد من طالبات 
املدرســة، وقام مدير منطقة 

والتقدير على جهودهم.
وقال احلربي: »إذا كانت 
هنــاك كلمــة تقال فــي هذا 
احلفل فإنني أوصي زمائي 
وزمياتي في قطاع املناهج 
باالستمرار في العمل بنفس 
ألنهــا  والعطــاء،  الــروح 
مسؤولية أخاقية ووطنية 
يجــب أن نتحملهــا جميعا، 
الفتــا إلــى أننا لم نــزل في 
منتصف الطريق في تطوير 
املناهج، مشيرا إلى أن تطوير 
املناهج لــم يكن مبعزل عن 
دعــم وتضافر جهود إدارتي 
التقومي والبحوث، ونسأل اهلل 
أن يوفقنا دائما لعمل اخلير 
فاالنتقال من النطاق احمللي 
إلى العربي أو العاملي قضية 
تنسجم مع أي توجهات، ولكن 
أعلنها لكم جميعا أنا انسان 
عروبي حتــى النخاع محب 
ألمتي وتراثي ولغتي وهذه 

فرصة إلكمال املسيرة.

اجلهــراء التعليمية وليد بن 
غيث بفتح حتقيق موسع في 
احلادثة ومن ثم متت التوصية 
من قبل اإلدارة املدرسية بنقل 
تأديبي للطالبات منهن 8 فصل 
من مــدارس اجلهراء ونقلهن 
إلى مدارس خارج املنطقة، و١٠ 
طالبات نقل داخلي إضافة إلى 
احالة عدد من املشــرفات إلى 
الشؤون القانونية ملعرفة ما 
حصل واالطاع على املوضوع 

بشكل مفصل.

د.سعود احلربي يتلقى درعا تقديرية من قطاع املناهج 

معلمات وإداريات روضة »تالة« في الوقفة االحتجاجية 

الكويت تشارك في مسابقة المهارات العالمية بأبوظبي من 14 إلى 19 الجاري بمشاركة 70 دولة

أكدت أن اجتماعاتها قانونية وصحيحة بحضور األغلبية 4 أعضاء مقابل غياب 3 أعضاء

مركز املهارات في »التطبيقي« أحد مشاريع اخلطة اإلمنائية

رابطة تدريس »التطبيقي«: سنسعى إلى تعديل الكادر

الكويت ممثلة  تشارك 
بالهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب، في 
مســابقة املهارات العاملية 
التــي تقــام حتــت   ٢٠١٧
رعايــة ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات 
املســلحة، رئيس املجلس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبي 
سمو الشيخ محمد بن زايد 
الفترة  آل نهيــان، خــال 
مــن ١4 وحتــى ١9 أكتوبر 
اجلاري. وقال رئيس وفد 
الكويت واملوفد الرســمي 
لــدى منظمــة  للكويــت 
املهــارات العاملية م.طارق 
العميري نائب املدير العام 
لشــؤون التدريب ان هذه 
املسابقة هي مسابقة فريدة 
مــن نوعها على مســتوى 
العالــم حيث يجتمع فيها 
نخبة من ذوى االختصاص 
باملهارات الفنية والتقنية 
مــن أكثــر مــن ٧٠ دولــة 

قال عضو الهيئة اإلدارية 
هيئــة  أعضــاء  لرابطــة 
التدريــس لكليــات التعليم 
التطبيقــي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.فارس احليــان إن الرابطة 
اجتمعت يوم الثاثاء املاضي 
بأربعــة أعضاء، الفتا إلى أن 
احلاضرين هم د.فارس احليان 
العجمي ود.بدر  ود.عبداهلل 
العثمان،  اخلضري وبشــار 
مؤكدا صحــة االجتماع بعد 
القانونية  النصــب  اكتمــال 
بوجود أربــع أعضاء، مقابل 
ب ثاث  ثاث أعضاء ومت تغيُّ
أعضاء آخرين لعدم حضورهم 
من دون عــذر، وبذلك يكون 
االجتماع صحيحا وقانونيا 

بحضور األغلبية.
وقال احليان في تصريح 
صحافي إن االجتماع تطرق 
إلى العديد من البنود وامللفات 
أهمها التنســيق مع جمعية 
أعضاء التدريس في جامعة 
الكويــت حــول زيــادة كادر 
أعضاء هيئة التدريس، الفتا 
إلى أن الرابطة وخال االجتماع 
تقدمت بالتهنئة إلى أعضاء 
جمعيــة تدريــس اجلامعــة 
للفوز باالنتخابات ونيل ثقة 
أعضائها، مضيفا أن االجتماع 
اســتعراض عروض التأمني 
الصحي ومتابعة زيادة رواتب 
املبتعثني ودعم أعضاء هيئة 

حول العالم باإلضافة إلى 
الشركات الرائدة والداعمة 
للمهارات الفنية باإلضافة 
للمتسابقني من فئة الشباب 
بهدف تعزيز املهارات الفنية 

والتقنية.
مــن جانبه، أكــد املوفد 
الفني لدى منظمة املهارات 
العامليــة ومديــر مشــروع 
املهــارات  تأســيس مركــز 
لــدول مجلــس  اإلقليمــي 
التعاون، م.خالد املزروعي 
أن انضمام الكويت للمنظمة 
العاملية جاء مبوافقة مجلس 
الــوزراء املوقــر حيث كان 
االنضمــام فــي عــام ٢٠١٢ 
وكانت أول مشاركة للكويت 
في املســابقة في عام ٢٠١٣، 
حينما أقيمت في جمهورية 
أملانيا االحتادية والتي سبقها 
املهــارات  تأســيس هيئــة 
اخلليجيــة في عــام ٢٠٠٧، 
حيــث أقيمت 4 مســابقات 
خليجية حققت فيها الكويت 

التدريــس بالنســبة لقواعد 
البحــث العلمــي واألجهــزة 
العلمية والتعاون مع جمعية 
أعضــاء هيئــة التدريس في 
اجلامعــة لزيــادة الرواتــب 
وتهنئتهــم مبناســبة فــوز 
القائمة األكادميية املســتقلة 
باجلمعية بجانب زميلهم من 
القائمة األخرى، باإلضافة إلى 
التواصل مع أعضاء مجلس 
األمة حول قانون اجلامعات 
احلكوميــة واجلداول، حيث 
كان االجتماع حافا بالعديد 
من امللفات وهذه أبرز البنود 

التي طرحت.
وفيمــا يخــص عضوية 
د.بدر اخلضــري وانضمامه 
إلى الرابطة، أوضح احليان أن 

العديد من امليداليات واملراكز 
املتقدمة خليجيا. كما أفاد بأن 
مسابقة املهارات اخلليجية 
اخلامسة ستقام في الكويت 

في أواخر العام ٢٠١8.
وأوضــح م.املزروعــي 
أن مشــروع تأسيس مركز 
املهارات هو أحد مشــاريع 
اخلطــة اإلمنائيــة للدولــة 
في الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ويعتبر 
هــذا املركز هــو أول مركز 
عاملي وخليجي متخصص 
في املهــارات املهنية، حيث 
وافقت األمانة العامة لدول 
املجلس على أن يكون مركزا 
خليجيا يخدم جميع أبناء 
دول املجلس، حيث سيقدم 
هذا املركز العديد من الدورات 
والبرامج والفعاليات املهنية 
والفنية ليس فقط ملنتسبي 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقــي والتدريب لكن 
سيقدمها أيضا لسوق العمل 

عضوية د.اخلضري صحيحة 
وفقا لائحة، مشــيرا إلى أن 
هذا االجتماع هو الثاني الذي 
يحضره، باإلضافــة الى أنه 
مت التصديــق على االجتماع 
السابق والذي حضره، مبينا 
أن رئيس الرابطة لم يحضر 
والغائب ليــس لديه صوت 

والتصويت يتم للحضور.
وعن الدعم املالي للرابطة 
واحتياجــات الهيئة اإلدارية 
للمــوارد املالية في الرابطة، 
لفــت احليان في ظــل غياب 
أمني صندوق الرابطة الى أنه 
من الصعب تنفيذ متطلبات 
الرابطــة، لذا، فإنــه في حال 
عدم حضور أمني الصندوق 
فــي االجتمــاع املقبــل فإننا 

الكويتي، حيث يعتمد هذا 
املركز بجميع برامجه على 
املعايير العاملية املستمدة من 
العاملية وقطاعات  املنظمة 
العمــل العاملية بهدف خلق 
جيل شبابي فني مؤهل عامليا 
يخدم توجه رؤية الكويت 
اجلديدة، مشيرا إلى أن املركز 
بحاجة إلى الدعم املتواصل 
من اجلهات املسؤولة وسوق 
رســالته  إلمتــام  العمــل 
املجتمعيــة واالقتصاديــة 
كما أن املركز بصدد تشكيل 
جلنــة وطنيــة للمهــارات 
تضم جهــات حكومية مثل 
مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي وجهات من القطاع 
اخلاص بهدف وضع برنامج 
وطني للمهارات لتفعيل دور 
املركز وطنيا ولتكون هذه 
اللجنة مصدر دعم وإشراف 
خلدمة أبناء وطننا العزيز 
وخلدمة القطاعات احلكومية 

واخلاصة.

ســنضطر إلى إعادة تشكيل 
الهيئــة اإلدارية وفصل أمني 
الصندوق واســتخدام نص 
املــادة ٢٢ حيــث إن الغياب 
مــن دون عــذر يترتب عليه 
اعتبار العضو مستقيا من 
الرابطة، فالرابطة في حاجة 
إلى مصاريف مثل اإلعانات 

ورواتب املوظفني.
ووعــد احليــان بوجــود 
حضور قوي يعبر عن أساتذة 
التطبيقــي ويلبي  التعليــم 
مطالبهم خال الفترة املقبلة، 
مؤكدا أن الرابطة ستعمل على 
تغيير سياســتها وأســلوب 
العمــل، خاصة بعــد تخاذل 
الرابطــة الكبير فــي حماية 

حقوق أعضائها.

م. خالد املزروعي 

د.فارس احليان 

عياد اجلنفاوي 

»املستقلة«: التصويت بالهوية سيقلص املشاركني في االنتخابات
قال املنســق العام للقائمة املســتقلة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عياد 
اجلنفاوي، ان كل مؤسسات الدولة تدفع بالشباب 
نحو التفاعل واملشاركة في العملية الدميقراطية 
وتشجعهم على العمل النقابي والتطوعي، إال 
أن قرار اشتراط تصويت الطلبة في انتخابات 
االحتاد املقبلة واملقرر لها 16 اجلاري سيكون 
سببا في عزوف الكثير من الطلبة عن املشاركة 
في االنتخابات وإبداء رأيهم الختيار من ميثلهم 
باالحتاد. وطالب اجلنفاوي عمادة شؤون الطلبة 

السماح للطلبة بالتصويت عبر تقدمي أي إثبات 
شخصية، موضحا ان القائمة ال تعارض تفعيل 
هوية الطالب بل يجب عدم ربطها بالتصويت 
في االنتخابات، مقترحا أن يتم استخراج هوية 
الطالب خالل تسجيل الطالب جلدوله الدراسي، 
محمال عمادة شؤون الطلبة مسؤولية عزوف 
الطلبة عن املشــاركة في العملية االنتخابية، 
مؤكدا أنه في حال إلزام الطلبة بهوية الطالب 
للتصويت فإن نسبة املشاركة في االنتخابات 
ستكون األقل منذ تأسس االحتاد في العام 2002.

موظفو »املناهج« 
على قدر كبير 

من املهنية 
والعطاء وحتمل

املسؤولية

وزارة الگهربــاء واملــــاء

�إعــــــــــالن
تعلن وزارة الگهرباء واملاء للمواطنني الكرام عن القيام بأعمال 
املسح امليداني ملشروع نظم املعلومات اجلغرافية اخلاص بالوزارة 
 )Geographic Information Systems - GIS(
مبنطقة غ��رن��اط��ة السكنية، وذل���ك بالقيام بتتبع مسارات 
كيبالت الضغط املنخفض املغذية جلميع قسائم املستهلكني 
ورف��ع إحداثيات مساراتها باستخدام أجهزة وزارة الكهرباء 
واملاء، باإلضافة إلى حتديد مصدر التغذية بالتيار الكهربائي 
ال���ف���ت���رة م���ن 2017/10/1 حتى  ل��ل��ق��س��ائ��م، وذل�����ك خ����الل 

.2017/12/1
ال��ت��ع��اون م��ع الفريق  ال��ك��رام  ال����وزارة باملستهلكني  ل��ذا تهيب 
املكلف بإجناز هذه األعمال، حيث إن طبيعة العمل تتضمن 
ت��رك��ي��ب األج���ه���زة امل��خ��ص��ص��ة ل��ذل��ك ع��ل��ى ك��ي��ب��الت الضغط 
CutOut داخ����ل القسائم  ال��ق��اط��ع  امل��ن��خ��ف��ض وص���ن���دوق 
)وامل��وج��ودة بجانب ع��داد الكهرباء بالقسيمة(، وذل��ك بهدف 
ل���ل���وزارة ول��ف��رق طوارئ  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ب��ي��ان��ات  تيسير وجت��ه��ي��ز 
الكهرباء لتتمكن م��ن سرعة إص��الح أي أع��ط��ال أو انقطاع 

للتيار الكهربائي مستقباًل بهذه القسائم.

وشكرًا ،،، 


