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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

ر» نّظمت «العودة إلى املدارس» في «األڤنيوز» «الُقصَّ
ليلى الشافعي

العامــة  الهيئــة  نظمــت 
لشــؤون القصر فــي مجمع 
األڤنيوز أمس فعالية «العودة 
إلى املدارس» للعام الدراسي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك بحضور 
املدير العــام باإلنابة م.حمد 
البرجس وعدد مــن قياديي 

ومديري اإلدارات.
الفعاليــة  وشــارك فــي 
عدد من القصر واملشــمولني 
بالرعاية وأولياء أمورهم الى 
جانــب ممثلي اجلهــات ذات 
الصلة مبســتلزمات الطالب 
واالســتعداد للعام الدراسي 

اجلديد.
وبهــذه املناســبة، قــال 
البرجس إن الفعالية تضمنت 
عــددا مــن الــورش الفنيــة 
والتعليمية حول موضوعات 
أبرزهــا ورشــة  متنوعــة، 
«حامــل االقــالم» و«الزراعة 
املدرســة»  واملدفع» و«باص 
و«املقلمة واملدرسة»، إضافة 

ومت تقدم مجموعات من الهدايا 
للمشــاركني شــملت اللوازم 
املدرسية وغيرها، إضافة الى 
توزيع الوجبات الغذائية أثناء 
الفعالية. وأشار الى أن الهيئة 
حريصة على تقدمي اخلدمات 
التوعوية املتخصصة للقصر 
واملشــمولني بالرعاية، وذلك 
لتوجيــه األســر وتزويدهم 

بإصدارات توعوية وإرشادية 
بشأن آليات التعامل الصحيح 
مع أبنائهم، موضحا أن تنظيم 
هذه الفعالية جاء ضمن برامج 
التي  املســؤولية املجتمعية 
حترص الهيئــة على إقامتها 
لتقدمي أفضل اخلدمات وتلبي 
االحتياجات ألبنائها من القصر 

واملشمولني برعايتها.

البرجس: نهدف إلى كسر احلاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة لدى امللتحقني حديثاً باملدارس

م.حمد البرجس مع األطفال خالل الفعالية                              (ريليش كومار)

الترفيهيــة  العــروض  الــى 
والتفاعلية كعرض الفقاعات 
التفاعلي و«الفضاء العلمي» 
املرحــة» و«الثلج  و«العلوم 

العلمي».
البرجس: نهدف  وأضاف 
إلى كســر احلاجز النفســي 
وإزالة الشعور بالرهبة خاصة 
لدى امللتحقني حديثا باملدارس، 

األستاذ لـ «األنباء»: ٢٠٠ باحثة نفسية لرياض األطفال
عبدالعزيز الفضلي

باشرت االدارات املدرسية 
في رياض االطفال واملوجهون 
املــواد  ملختلــف  الفنيــون 
الدراســية والعاملــون فــي 
االنشطة التربــوية ومشرفو 
املناطــق  فـــي  املختبــرات 
التـــعليمية اعمالهــم امــس، 
مدشــنني بذلــك دوام العــام 
الـــجديــــد  الــــــدراســــــي 
٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ علــى ان يعــود 
االطفــال الى مقاعد الدراســة 
يــوم ٢٥ ســبتمبر. وقامــت 
وزارة التربية بجهود كبيرة 
املناســبة  لتهيئــة االجــواء 
لــالدارات املدرســية محاولة 
ازالــة املعوقــات التي تواجه 

سير العملية التعليمية.
وفــي هــذا الســياق، هنأ 
مدير ادارة اخلدمات النفسية 
واالجتماعية فيصل االســتاذ 
ادارات مرحلة رياض االطفال 
مبناســبة بدء الدوام، متمنيا 
لهم عاما دراسيا ناجحا. وقال 
االستاذ في تصريح لـ «األنباء»: 
حرصا على مواكبة املستجدات 

والتعليمية وخاصة صعوبات 
التعلم واملشــكالت النفســية 
مما يســتدعي وجود الباحثة 
النفســية. مــن جانبها، قالت 
املوجهة العامة لرياض االطفال 
بوزارة التربية نادية املسلم 
لـ«األنباء» ان دوام اليوم االول 
في الرياض كان مستقرا حيث 
تزامن مع دوام املوجهني، الفتة 
الــى انه مت االســتعداد جيدا 
خاصة فيما يتعلق باجلانب 
الفني وجتهيــز خطة املنهج 
وفق التقومي الدراسي والتي 
سيتم توزيعها اليوم االثنني 

علــى املوجهــات واالدارات 
املدرسية. وأوضحت ان اخلطة 
ستكون اسبوعية وتركز على 
كل مــا يقدم لالطفال وموزعة 
على فصلني وتســاعد املعلمة 
على اعداد ســجالتها وخطتها 
للفصل، مشيرة الى اننا جهزنا 
الفصــول وقمنا بعمل مواءمة 
في أعداد االطفال بكل روضة، 
الفتة الى انه جار صرف االثاث 
للمــدارس اجلديــدة وكذلــك 
االلعــاب التربوية واحلركية. 
وذكرت انه وبعد توقف عامني 
بسبب جائحة كورونا فسيكون 
هناك عبء كبير ومضاعف على 
املعلمات غير ان معلمة رياض 
االطفال مهيأة اكادمييا للتعامل 
مع الطفل، الفتة إلى احلرص 
على ان يكون اول اســبوعني 
للتعــارف، فاملعلمــة مالزمة 
للطفل من دخوله املدرسة حتى 
خروجه مع ولي أمره، كاشفة 
عــن دورة تدريبيــة ملعلمات 
رياض االطفال اجلديدات يوم 
١٨ اجلــاري لتدريبهــن علــى 
كيفية التعامل مع الطفل وادارة 

الفصل.

املسلم أكدت أن دوام اليوم األول كان مستقراً.. ودورة للمعلمات اجلديدات ١٨ اجلاري

فيصل االستاذ

التربوية، ووضع آليات عمل 
تتــالءم مع متطلبات املجتمع 
املدرسي والطالبي بشكل عام 
ومرحلة رياض األطفال بصفة 
خاصــة مت توزيع ٢٠٠ باحثة 
نفســية على جميــع مدارس 
ريــاض االطفال وعددهم ٢٠٠

روضــة، مشــيرا الــى اصدار 
القــرارات اخلاصــة بهــن مع 
بداية العام الدراســي احلالي. 
واضــاف ان توزيع الباحثات 
على الرياض جاء ذلك مبا متتاز 
به هذه املرحلة من االكتشاف 
التربوية  املبكــر للمشــكالت 

نادية املسلم

رفع ٢٧ عربة متنقلة و١٦ دراجة نارية في «األحمدي»
أعلنــت إدارة العالقــات العامة 
فــي البلدية عن قيام إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة األحمــدي بتنفيذ جوالت 
ميدانية بجميع مناطق احملافظة لرفع 
كل ما يشوه املنظر اجلمالي ويعمل 
على إشغال الطريق ويشوه املنظر 
احلضاري.  وفي هذا الســياق، قال 
مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة نواف 
املطيري إن اجلوالت امليدانية التي مت 
تنفيذها جاءت في إطار االهتمام الذي 
توليه البلدية برفع مستوى النظافة 
بكل املناطق، مشيرا إلى أن اجلوالت 

أســفرت عن رفع ٢٧ عربة متنقلة 
و١٦ دراجة نارية وقد مت إرســالها 
إلى موقع حجز البلدية، فضال عن 
رفع ٤ مولدات كهربائية ووضع ٦
ملصقات إنذار على عربات متنقلة 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بعد انتهاء فترة وضع ملصق اإلنذار. 
وأشار إلى تواصل املفتشني بجميع 
مراكــز النظافة وإشــغاالت الطرق 
ومتابعة الباعة اجلائلني باحملافظة 
جلوالتهم امليدانية لرصد ومتابعة 
املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول 
بها في البلديــة واتخاذ اإلجراءات 

رفع إحدى العربات املتنقلةالقانونية حيالهم.

عبداللطيف الدعي إلصدار الئحة لتنظيم 
ممرات املشاة والدراجات على الطرق

قدم عضو املجلس البلدي 
م.عبداللطيف الدعي اقتراحا 
بإصدار الئحة لتنظيم ممرات 
الهوائية  املشاة والدراجات 
بالطرق الداخلية والرئيسية.
فــي  الدعــي  م.  وقــال 
اقتراحــه: بناء علــى املادة 
(٣) مــن قانون رقــم (٣٣) 
لســنة ٢٠١٦ بشــأن بلديــة 
الكويــت التي تنــص على 
«ان البلدية تعمل على رسم 
السياسة العمرانية وتنفيذها 
وتطويرهــا...»، وحرصــا 
منــا علــى تطويــر اجلانب 
احلضــاري للدولة وتوفير 
أرصفــة وطــرق مخصصة 
آمنة للمشاة ومرتادي وسائل 
النقل اخلفيفــة كالدراجات 
الهوائية وغيرها. لذا أقترح: 
إصدار الئحة لتنظيم ممرات 
املشــاة بالطرق واالرصفة 
ضمــن حــدود البلديــة مبا 
يتماشــى مــع مفاهيم املدن 
وما يضمن ســالمة املشــاة 
على أرصفة الطرق الداخلية 
والرئيسية وضمان توفير اي 
مستلزمات للتكيف مع اجواء 
الكويــت كتوفيــر التظليل 
املناسب وخدمات الطرق من 

ومســاحة ألماكــن التأثيث 
العامة (كراســي، أشــجار، 
ومســاحة  قمامة...إلــخ) 
للدراجات الهوائية ووسائل 

النقل اخلفيفة.
٢ ـ ضمان اســتخدامها لكل 
الفئات واألعمار وباالخص 
ذوو االعاقــة مــع مراعــاة 
منحــدرات الرصيف، ميول 
الطريق، توحيد املناســيب 
وارتفاع الرصيف بالشارع، 
عدم وجــود معوقات مبمر 

املشاة).
٣ـ  لوحات ارشادية للمشاة 
(إشــارة مــرور للمشــاة) 
وخصوصا عند التقاطعات.
ارصفــة  ربــط  آليــة  ـ   ٤
الطــرق ببعضها، والتطرق 
الرئيســية  للتقاطعــات 
ومنطقة عبور املشــاة عند 
اإلشارات بحيث تكون مالئمة 

وآمنة.
٥ ـ تنظيــم اماكــن محطات 
الباصات واشغاالت الطرق 
احلكومية (محوالت الكهرباء 

على سبيل املثال).
٦ ـ مراعاة حتســني املشهد 
طريــق  عــن  البصــري 
تخصيص مساحات الزامية 

لتشجير وتخضير ارصفة 
الطرق واستخدامها لتظليل 
ممر املشــاة بشكل مدروس 
مع توحيــد ألوان الرصيف 
واســتخدام مواد مــن بيئة 

الكويت.
٧ـ  مواصفــات األثــاث على 
ارصفــة الطريق ككراســي 
املشــاة وسعة اســتيعابها 
واحلواجــز إلغــالق الطرق 
وأحــواض الزراعة ووجود 

انارة ليلية.
٨ـ  اشتراطات االمن والسالمة 

للمشاة.
للمــواد  توصيــف  ـ   ٩
املستخدمة ألسطح االرصفة 
والطــرق مــن حيــث راحة 
وصيانتهــا  االســتخدام 
وتأثيرها على الشكل العام 
مع مراعاة تخفيض احلرارة 
عــن طريق اســتخدام مواد 
ال متتص احلــرارة وإعادة 

انبعاثها.
١٠ـ  مواصفات امليول وصرف 

األمطار ان لزم.
١١ـ  توفير مواصفات لتظليل 

وتهوية طبيعية للطرق.
١٢ ـ وجــود معاييــر لركن 

السيارات باألماكن العامة.

آلية لربط األرصفة ومنطقة عبور املشاة عند اإلشارات

عبداللطيف الدعي

اثاث ثابت (كراســي، قمامة 
وما يستلزم وتخضير) مع 

مراعاة اآلتي:
أوال: تصنيف انواع االرصفة 
موقعهــا  حســب  علــى 
(رصيــف  واســتخدامها 
طريق داخلي، رصيف طريق 
رئيســي، رصيــف مبنطقة 
ووضــع  جتارية...إلــخ) 
مواصفــات واحتياجاتهــا 
الفنية على حسب تصنيفها.
ثانيا: ان تنــص الالئحة على 

توفير التالي:
١ ـ تخصيــص مســاحات 
الرتداد املباني واستعمالها، 
ومساحة مناسبة ملمر املشاة 

ملشاهدة الڤيديو

املطيري: خطة لتوزيع األثاث على املدارس
عبدالعزيز الفضلي

في ضــوء االســتعدادات 
للعام الدراسي اجلديد، قامت 
إدارة التوريــدات واملخــازن 
بعــد صدور قرارات تســمية 
املــدارس اجلديدة  وافتتــاح 
امليزانيــات اخلاصة  بطلــب 
بالهيئات اإلدارية والتعليمية 
وعدد الطلبــة والفصول في 
هذه املدارس من قبل املناطق 

التعليمية التابعة لها.
وأكد مدير إدارة التوريدات 
واملخازن فــي وزارة التربية 
متروك املطيري حرص االدارة 
على تأثيث املدارس اجلديدة 
بأســرع وقت وتلبية جميع 
احتياجاتهــا لتكــون جاهزة 
الطلبة والطالبات  الستقبال 
قبل بدء العام الدراسي اجلديد، 
موضحــا ان االدارة وضعت 

األثــاث على مــدارس منطقة 
األحمــدي التعليمية حســب 
مسميات املدارس وامليزانيات 
التي وصلت لإلدارة االسبوع، 
وهي مدرستان لرياض أطفال 
ابتدائيتان بنني  ومدرســتان 
وبنات ومدرستان للمتوسط 
بنــني وبنــات، باإلضافة إلى 
مدرســة ثانوية بنات، وجار 
استكمال جميع االثاث للهيئتني 
االدارية والتعليمية، فضال عن 
أثاث الطلبة والكتب الدراسية 
الالزمة لهذه املــدارس خالل 

يومي اجلمعة والسبت.
 وبني أنه وأثنــاء توزيع 
وتلبيــة احتياجــات مدارس 
منطقــة الفروانية التعليمية 
اجلديدة وهي مدرسة رياض 
اطفال ومدرستان ابتدائيتان 
بنــني وبنــات ومدرســتان 
للمتوسط بنني وبنات، مت البدء 

في توفير األثاث الالزم لهذه 
املدارس بدءا من يوم اخلميس 
واجلمعة الى حني اســتكمال 
جميع متطلبات هذه املدارس 
باإلضافة إلــى الكتب الالزمة 
لها.  وذكر أن إدارة التوريدات 
قامــت بتجهيز االســتمارات 
الالزمة للمدارس العاملة بشأن 
توفير األثاث لهــذه املدارس 
حسب ما هو متوافر من كميات 
االثاث في املخازن، وســيتم 
البــدء بتوزيعها خالل األيام 
املقبلة بعد االنتهاء من املدارس 

اجلديدة.
 وتقدم بالشكر الى جميع 
العاملــني بــإدارة التوريدات 
واملخازن على ما يقومون به 
من جهود سواء بإعداد وطرح 
جميــع مناقصــات الــوزارة 
والعقود أو متابعة الشركات 

وغيرها.

متروك املطيري

خطــة لتوزيــع االثــاث على 
املدارس اجلديدة، إضافة إلى 
املدارس العاملة والتي حتتاج 
إلى املزيد من األثاث بســبب 
زيــادة أعداد الطلبــة فيها أو 
لوجــود تلفيــات. وأضــاف 
املطيــري: بــدأت اإلدارة منذ 
يوم الثالثاء املاضي في توزيع 

موظفو «اإلمناء االجتماعي» نفذوا اعتصامًا: 
نطالب بإعادة تبعية املكتب إلى مجلس الوزراء

نفذ موظفو مكتب اإلمناء 
االجتماعــي صبــاح أمــس 
اعتصامــا مطالبــني بإعادة 
تبعيــة املكتــب إلى مجلس 
الوزراء بعد نقله إلى وزارة 
الشــؤون، وقــد فاجأ وزير 
الشــؤون فهــد الشــريعان 
املعتصمــــني باحلـــــضور 
واستمع إلى مطالبهم وطلب 
منهم تشكيل وفد من املوظفني 
وإعــداد مذكــرة مبطالبهم، 
مطالبــا إياهــم بتوفير جو 
مناسب للعمل والصبر قليال 

لبحث مطالبهم.
ومتثلت املطالب واألسباب 
التي أدت إلى االعتصام فيما 

يلي:
٭ إرجاع حقــوق املوظفني 
والفروقــات املالية التي مت 
وعدهم بأنها لن تتغير عند 
نقل التبعية ولكنها تغيرت.

٭ املزايا املالية مثل البونص 
السنوي مت تخفيضه الى ٣٠٠
دينار بعد أن كان راتبا كامال.
٭ حرمــان املوظفــني مــن 

مبس رواتبهم وإزالة بدالتهم 
السابقة!

٭ تفعيل دور مكتب االمناء 
االجتماعــي وإعادة التعاقد 
مع االستشاريني الذين أنهوا 
خدماتهم بسبب نقل التبعية 
والتعذر بعدم وجود ميزانية.
٭ املكتــب كان يســتقبل 
سنويا اكثر من ٢٠٠٠ مراجع 
التــي يقدمهــا  واخلدمــات 

كلهــا مجانية، علما بوجود 
إحصائيــات شــهرية تثبت 
ذلك، فهناك حاجة كبيرة إليها 
بدال مــن دفع مبالغ خيالية 

لالستشارات.
٭ مت نقل التبعية من دون 
رأي املوظــف، حيث ان كل 
موظف تعني أساسا مبجلس 
الــوزراء وليــس بــوزارة 

الشؤون.

وزير الشؤون طلب إعداد مذكرة مبطالبهم للنظر فيها

جانب من اعتصام موظفي «اإلمناء االجتماعي»

حقوقهــم اإلدارية، حيث إن 
املوظف ال يستطيع أن يترقى 
ألن «الشؤون» تريد تسكني 
املناصب من موظفيها وأبناء 
املكتب أولى بهذه املناصب 

الشاغرة.
٭ التهديد املســتمر بإلغاء 
مكتــب االمنــاء وتوزيــع 
املوظفني على أقسام وإدارات 
وزارة الشؤون، وتهديدهم 

إدراج البيت الشمسي في «األبحاث» 
ضمن سجل الكويت للمباني التاريخية

الوطنــي  أدرج املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
البيت الشمسي التابع ملركز 
أبحاث الطاقة والبناء في معهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
ضمن سجل الكويت للمباني 
التاريخية «KHBR» وذلك ملا 
ميثلــه مــن أهميــة تاريخية 
العلمي  جتســد تراث املنتج 

والتقني.
وفــي هذا الســياق، قالت 
مدير برنامــج تقنيات كفاءة 
الطاقــة فــي املعهــد د.فتوح 
الرقــم إن تأســيس برنامــج 
الطاقة الشمســية كان ضمن 
أهم التوجهات البحثية للمعهد 
عــام ١٩٧٦ األمــر الذي جعله 
من أولى املؤسسات البحثية 
في منطقة اخلليــج العربي، 
حيث قام بإجراء أبحاث على 

كان مفهوم البيوت الشمسية 
ينتشــر ويتطور فــي أنحاء 
العالــم، كان معهــد الكويــت 
لألبحاث العلمية أحد الرواد 
فــي منطقة اخلليــج العربي 
الستكشــاف وتنفيــذ هــذا 
املفهوم، حيث كان إنشاء البيت 
على أرض املعهد من باكورة 

املتميزة،  البحثيــة  األعمــال 
والتي ســاهمت فــي تطوير 
الكوادر احمللية في هذا املجال.
وأضافــت: بينمــا كانــت 
البيــوت الشمســية مصممة 
فــي الغالــب لتالئــم املنــاخ 
البــارد، عمــل املعهــد علــى 
تطبيق مفهوم البيت الشمسي 
املصمم خصيصا للمتطلبات 
املناخيــة احملليــة احلــارة، 
وذلك باســتخدام مــواد عزل 
مكثفة، وزجــاج عالي األداء، 
واالستعانة بتقنيات الستخدام 
الطاقــة الشمســية احلرارية 
لتقليــل احلمــل الكهربائــي، 
والتي كانــت متاحة في ذلك 
الوقت األمر الذي ســاهم في 
إعداد كود البناء للحفاظ على 
الطاقة لوزارة الكهرباء واملاء 

والطاقة املتجددة.

مبنى البيت الشمسي في «األبحاث»

نطاق واسع حول التطبيقات 
الطاقــة  احملتملــة ألنظمــة 
املتجددة فــي الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأوضحت الرقم أن املعهد 
بدأ في وضــع تصور للبيت 
الشمســي عام ١٩٧٧ وانتهى 
من تنفيذه في ١٩٧٩، فحينما 

«صناعات الغامن» تشارك «الهالل األحمر» 
بحملة العودة إلى املدارس

تزامنًا مع موســم العودة 
إلى املدارس، شاركت صناعات 
الغامن (مجموعة قتيبة يوسف 
أحمد الغــامن) بالتبرع بألف 
حقيبة مدرسية جلمعية الهالل 
األحمر، وذلك لتوزيعها على 
األســر املتعففة فــي الكويت 
الذين ترعاهم اجلمعية، وذلك 
امتدادا للشراكة االستراتيجية 
بــني  الوطيــدة  والعالقــة 

املؤسستني.
مفعمــة  أجــواء  وفــي 
بالتكاتــف والعطاء، شــارك 
عشرات من موظفي مختلف 
قطاعــات الشــركة بفعاليــة 
تطوعيــة نظمتها «صناعات 
الغامن» والشركات التابعة لها، 
حيث وفرت الشركة كافة املواد 
القرطاسية واملعدات املكتبية 
واحلقائب املدرسية، وساهم 
املوظفــون بتجهيز احلقائب 
بالكامــل قبل أن يتم إيصالها 

القيم التي جبــل عليها أبناء 
الكويت، والــذي يعد امتدادا 
للتعاون القائم واملستمر مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي، 
التي يشــار إليها بالبنان في 
كافة أنحاء العالــم ملا تقدمه 
من معونة غير مشروطة لكافة 

الفئات احملتاجة.
جدير بالذكر، أن صناعات 
الغامن تعمل على مدار العام مع 
العديد من اجلهات واملؤسسات 

احمللية والعاملية بهدف تعزيز 
مبدأ العطاء للمجتمع، والذي 
يعد مــن املبادئ األساســية 
املتأصلة في هوية صناعات 
الغامن كشــركة كويتية. هذا، 
وتقوم شركة صناعات الغامن 
أيضا بالتبرع مبئات األجهزة 
اإللكترونيــة والكهربائيــات 
لصالح جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، وذلك بشكل سنوي 

ملساعدة احملتاجني.

تبرعت بألف حقيبة مدرسية مجهزة بكامل القرطاسية واألدوات املكتبية

إلى مقر جمعية الهالل األحمر.
كما حرصت الشــركة من 
خــالل تنظيم هــذه الفعالية 
على إتاحة املجال للموظفني 
الصطحــاب أبنائهم وذويهم 
للمشــاركة في هذا النشــاط، 
مرســخني بذلك قيم التطوع 
والعطاء. وفي بيان صحافي، 
أكــدت إدارة الشــركة أن هذا 
النشــاط اخليــري يعكــس 
التكافل املجتمعي، وهو أحد 


