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توفير ٣٧٠ وحدة تكييف لـ «األحمدي التعليمية»

مصادر لـ «األنباء»: «صفر» مراجعات بإدارات العمل قريبًا
بشرى شعبان

أطلقــت الهيئة العامــة للقوى 
العاملــة خدمة اســتيفاء شــهادة 
نســبة العمالة الوطنية الكترونيا 
عبر خدمة «أسهل شركات» والتي 
تتيح لصاحــب العمل تقدمي طلب 
للحصول على شهادة نسبة استيفاء 
العمالة الوطنية عبر خمس خطوات 

مبا فيها طباعة الشهادة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر 
لـ «األنباء» أن الهيئة تعمل بشكل 
مســتمر علــى تطويــر خدماتهــا 
اإللكترونيــة ســواء عبــر تطبيق 
«اســهل» أو البوابــة اإللكترونية 
للهيئة تسهيال على أصحاب األعمال، 
متوقعا الوصول الى صفر مراجعات 
في إدارات العمل خالل الفترة القليلة 

املقبلة.

«القوى العاملة» أتاحت شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية إلكترونياً عبر «أسهل شركات»

النجار: وقعنا ٦ عقود تركيب وصيانة 
لنحو ٢٢٠٠ وحدة تكييف للمدارس

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزارة  تواصــل 
بقطاعاتها املختلفة استعداداتها 
للعام الدراســي اجلديد حيث 
تقــوم فــرق العمــل املشــكلة 
املــدارس  مبتابعــة جاهزيــة 
لالطمئنان على سير العمل فيها. 
وفي هذا السياق، ومبناسبة 
املــدارس مبراحلها  اســتعداد 
الطــالب  لعــودة  املختلفــة 
والطالبات إلى الدوام املدرسي، 
قام الوكيل املســاعد للشؤون 
املالية يوســف النجار صباح 
أمس بجولــة تفقدية لروضة 
املقدســي وذلك لالطــالع على 
جاهزيــة املدرســة الســتقبال 
العام الدراسي اجلديد والتأكد 
من أعمال الصيانــة والنظافة 
والتكييف لتأمني كافة احتياجات 
املدارس من أجل العودة الشاملة 

ملقاعد الدراسة.
وأشار النجار إلى أن وزارة 
التربيــة عكفــت علــى جتهيز 
املــدارس والتأكــد مــن األثاث 
والصيانــة والتكييــف حيــث 
مت توقيع ٦ عقــود مبا يقارب 
٢٢٠٠ وحــدة تكييــف، متمنيا 
التوفيــق والنجــاح جلميــع 
الطلبــة والطالبات فــي بداية 
العام الدراسي والعودة الشاملة.
مــن جهتها، ذكــرت مديرة 
الكندري  روضة املقدسي هبة 
العاصمــة  والتابعــة ملنطقــة 
اســتعدادات  أن  التعليميــة 
الروضة الستقبال العام الدراسي 
جتري على قدم وساق، موضحة 
جاهزية الروضة التام هذا العام 
مــن حيث الصيانــة والنظافة 
وصيانــة التكييــف وتنظيف 
خزانات مياه الشرب وتنظيف 

احلالة الصحيــة ومتابعتهم 
أوال بــأول، وبجاهزية الهيئة 
اإلدارية والتعليمية الستقبال 
األطفال والعمل على تســيير 
العملية التعليمية والتربوية 
بشكل منظم وسلس، متمنية  
عاما دراســيا موفقا وللهيئة 
التعليميــة مزيدا مــن التقدم 

والعطاء.
من جانبها، أكــدت مراقبة 
رياض األطفال في منطقة حولي 
التعليميــة ســعاد الغريبة أن 
منطقة حولي التعليمية قامت 
بإعداد خطة للوقوف على مدى 

جاهزية مدارس مرحلة رياض 
األطفال بتوفير بيئة مناســبة 
للمعلمني واملتعلمني وتكثيف 
اجلهود املثمرة، باإلضافة إلى 
التأكد مــن مدى نظافة املرافق 
وسالمة املبنى املدرسي بشكل 
عــام مــن أجل جنــاح العملية 
التعليمية، بدورها، قالت مدير 
روضة اجلابرية غيداء العامر 
إنه مت االنتهاء من جتهيز مبنى 
املدرســة واالنتهــاء من عقود 
الصيانــة والعمل على تطوير 
الفصول اســتعدادا الستقبال 

أبنائنا الطلبة والطالبات.

أشار خالل جولة تفقدية في روضة املقدسي إلى حرص «التربية» على جاهزية األثاث

سعاد الغريبةهبة الكندرييوسف النجار

الفصول وجتهيزهــا تعليميا 
بتوفير اللوحات املغناطيسية 
وشاشات العرض، باإلضافة إلى 
أركان الفصول ومسرح الروضة.

وأشارت إلى أنه مت التنسيق 
مع وزارة التربية لتوفير وجبات 
األطفال الصحية بشكل يومي 
لتأمني حاجة األطفال اجلسمانية 

من غذاء.
كما أشــارت الكندري الى 
أنــه مت توفيــر عيــادة طبية 
مجهزة بالكامل صحيا وفنيا، 
باإلضافة إلى وجود املمرضة 
بشــكل يومــي للتأكــد مــن 

عبدالعزيز الفضلي

في إطار االســتعدادات الستقبال 
العام الدراســي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
جتري أعمال التنظيف والصيانة لكل 
املباني املدرسية وما تشمله من مرافق، 
ويتــم تزويدها باخلدمــات الصحية 
والكهربائية املختلفة، مبا تشمله من 
اســتبدال وتركيب لوحدات التكييف 
في الفصول الدراســية وبقية مرافق 

املبنى املدرسي.

بــدوره، أكــد رئيس قســم األعمال 
الكهربائيــة وامليكانيكيــة فــي منطقة 
األحمدي التعليمية م.خالد فرج أن وزارة 
التربية وفرت ٣٧٠ وحدة تكييف للمنطقة 
لالستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
وقد مت االنتهاء من التركيبات اخلاصة 
بوحدات التكييف مبدرسة عبداهللا بن 
الزبير بنني، وجار التركيب في ثانوية أم 
الهيمان بنات، متمنيا التوفيق والنجاح 
للطلبة والهيئة التعليمية واإلدارية من 

م.خالد فرجالعاملني في املدارس.

عودة منفذي اخلدمة املنقولني
من «الفروانية» إلى مراكز عملهم

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصــادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنباء» عن ان وزارة التربية قامت بإعادة 
منفذي اخلدمــة والذين مت ندبهم للعمل 

في املناطق التعليمية األخرى الى مراكز 
عملهم فــي منطقة الفروانية التعليمية، 
مشــيرة الى ان ذلك يأتي بعد قرار فتح 
مدارس جديدة في منطقة غرب عبداهللا 

املبارك وبناء على طلب املنطقة.

الرامزي إلدراج «املهندس البيئي» في خطط التوظيف
تقدمــت عضــو اجلمعيــة 
العموميــة للجمعية الكويتية 
البيئــة ســكرتيرة  حلمايــة 
حتريــر مجلة البيئة م.ســارة 
الرامزي مبقترح تأسيس «فريق 
املهندسني البيئيني» باجلمعية 
كمبادرة شخصية وهي األولى 

في الكويت في هذا املجال.
وأكدت م.سارة الرامزي أن 
فكرة تأسيس الفريق راودتها 
منــذ بدايــة التحاقها بدراســة 
الهندســة البيئية في الواليات 
املتحــدة، الفتــة إلــى أن هــذه 
الدراسة األكادميية والتخصص 
املهنــي عرفتــه الكويــت فــي 
الســنوات األخيــرة، مبينة أن 
تخصــص الهندســة البيئيــة 
بات مستقطبا وجاذبا خلريجي 
الثانوية العامة، كاشفة عن أن 

للحاصلني على اإلجازة اجلامعية 
في هذا التخصص. وأوضحت أن 
مقترح مبادرة تأسيس «فريق 
املهندسني البيئيني» نال قبول 
مجلــس إدارة اجلمعيــة كونه 
ميثل كيانا فتيا يجمع خريجي 
الهندســة البيئية بالعديد من 
الدوليــة املرموقة  اجلامعــات 
مبختلف تخصصاتهم الفرعية 
واملتشــعبة في مجاالت عديدة 
منها املياه والطاقة والدراسات 
النفطية وإدارة النفايات بأنواعها 
وغيرها عشرات التخصصات.

الهــدف مــن  أن  وذكــرت 
تأسيس الفريق وضع خطط 
طموحة لالستفادة من الطاقات 
الشبابية الهائلة التي تعكسها 
قــدرات علمية فائقــة لهؤالء 
اخلريجني بحيــث يتم وضع 

اســتراتيجية عمــل تقدمهــم 
ملجتمعهم بالصورة املعبرة عن 
تلك الطاقات ولتعريف املجتمع 
الكويتي بأهميــة تخصصهم 
واندماجــه في مجــاالت عمل 
كثيــرة، خاصــة أن مشــاريع 
التخــرج يعتبــر العديد منها 
مســجال كمشــاريع ابتكارية، 
داعية خريجي الهندسة البيئية 
لالنضمــام للفريــق لعــرض 
إمكانات الشباب الكويتي في 
هــذا املجال املتميز، فضال عن 
نشر الدعوة بني صفوف طالب 
املرحلة الثانوية وتشجيعهم 
الدراســة  بتلــك  لاللتحــاق 
احلديثة والعصرية املتداخلة 
في كل مجاالت أهداف التنمية 
املستدامة العاملية للعام ٢٠٣٠
واملتسقة مع رؤية كويت ٢٠٣٥.

أطلقت مبادرة لتأسيس فريق «املهندسني البيئيني» في جمعية حماية البيئة

م.سارة الرامزي

«القوى العاملة» ترفع احلظر عن العامالت في «النفطي»
بشرى شعبان

وجه نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة إلــى إصــدار القرار 
التنفيذي الذي من شأنه تعزيز 
عمــل املرأة بالقطــاع النفطي 
وذلك باستثناء األعمال املتعلقة 
باإلشراف واملتابعة والتشغيل 
فيما يخص عمل املهندســات 
والعامالت في أعمال املاكينات 
احملركــة وصيانتهــا وأعمال 

احملاجــر واملناجــم واألعمال 
املتصلة بحفر وصيانة اآلبار.
إلــى  كمــا أشــار اخلالــد 
أن دعــم املــرأة الكويتية في 
هــذا القطاع من شــأنه زيادة 
تنافســية املــرأة فــي تولــي 
املناصــب القيادية وتعزيزها 
على كافــة املســتويات، وأن 
دور املرأة في منظومة العمل 
ومتكينها وتسهيل حصولها 
على كافة الفرص التي تؤهلها 
يعد إحدى ركائز رؤية الكويت 
ويعــد أولوية في هذا املجال، 
وأن تطوير اآلليات التشريعية 

في هذا الصدد من شأنه حتسني 
مؤشر الكويت على املستوى 

الدولي.
من جانب آخر، وفي ضوء 
توجيهات الوزير الشيخ طالل 
اخلالد فقد قامت الهيئة وضمن 
تخصصها برفــع احلظر عن 
العامالت في القطاع النفطي في 
املجاالت املشار إليها، مما يوفر 
الفرص الوظيفية للمهندسات 
والعامــالت الكويتيــات فــي 
القطــاع النفطــي خاصــة في 
الطبيعــة  ذات  الوظائــف 

اإلشراقية.

طالل اخلالد: دعم املرأة في هذا القطاع من شأنه زيادة التنافسية في تولي املناصب القيادية

الشيخ طالل اخلالد

احتاد املبرات بحث مع «القوى العاملة» 
االستفادة من منصتي «كفو» و«تيسير»

توقيع مذكرة تفاهم بني «األبحاث» 
و«حتلية املياه السعودية»

أكد رئيس احتاد املبرات 
واجلمعيات اخليرية د.ناصر 
العجمــي أهميــة حــرص 
االحتاد على عقد الشراكات 
مــع اجلهــات احلكوميــة 

واألهلية الفاعلة.
وخالل لقــاء جمعه مع 
مراقــب الفــرص الوظيفية 
بإدارة اإلرشــاد والتوظيف 
العامــة للقــوى  بالهيئــة 
العاملة أنور العازمي، عرف 
العجمي باالحتاد وماهيته 
واملبــرات  وباجلمعيــات 
التابعــة لــه، مبديــا رغبة 
االحتــاد بتفعيــل التعاون 
مــع القــوى العاملــة نحو 
االستفادة من خدمات الهيئة 
بتوفير الفــرص الوظيفية 
مــن قوائــم املرشــحني من 

الريــاض - كونــا: وقع 
الكويــت لألبحــاث  معهــد 
العلمية واملؤسســة العامة 
املاحلــة  امليــاه  لتحليــة 
الســعودية مذكــرة تفاهم 
مبجال حتليــة املياه أمس 
على هامــش انطالق أعمال 
الدولي ملســتقبل  املؤمتــر 
الــذي  التحليــة  صناعــة 
تنظمــه املؤسســة العامــة 
املياه املاحلة حتى  لتحلية 
١٣ سبتمبر بعنوان «التحلية 

في الفضاء».
وقال القائم بأعمال مدير 
عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.مانع السديراوي 
فــي تصريح لـــ «كونا» إن 
املذكــرة تهدف إلــى تعزيز 
التعــاون بــني الطرفني في 
مجــال حتلية ميــاه البحر 
وخلــق فــرص ومشــاريع 
بحثية مشتركة بني البلدين 
لتوطني صناعة حتلية املياه 
من أجل استدامة املياه العذبة 
واستمرارية توفيرها على 
املــدى البعيــد مــع تنويع 
مصادر املياه وخفض األعباء 
االقتصادية واآلثار البيئية 
لعمليات التحلية ولتحقيق 

األمن املائي.
وبني السديراوي أن أوجه 
التعاون في إطار هذه املذكرة 
تشــمل مجاالت االستثمار 
فــي امللكيــة الفكريــة لدى 

العمــل ومــا يتناســب مع 
طبيعة عملها.

العجمي: ســيتم  وقــال 
اإلعالن وحتديد اإلجراءات 
للجمعيات واملبرات الراغبة 

الطاقات املتجددة وتطوير 
رجيــع  «صفــر  تقنيــات 
ملحــي» وإعادة اســتخدام 
األغشية وتدويرها، مبينا ان 
املخرجات والعوائد التنموية 
التســويق  املتوقعــة هــي 
لالختراعــات  التجــاري 
وامللكيــات الفكريــة لــدى 
اجلهتني ونقل وتوطني أحدث 
املياه  تكنولوجيات حتلية 
لدى البلدين، وسيتم أيضا 
تأسيس وإنشاء مختبرات 
بحثيــة وطنية متخصصة 
لصناعة األغشية لتكون نواة 
تأسيس املصانع بني البلدين 
وتطوير الكــوادر الوطنية 
وبناء القــدرات عبر تبادل 
االبداعية واملعارف  األفكار 
واملعلومــات ونقل اخلبرة 

باالنضمام ملثل هذه املنصات 
مــع هيئــة القــوى العاملة 

إلكترونيا.
أنــور  بــدوره، حتــدث 
العازمي عن خدمات الهيئة 
وحتديدا الفرص الوظيفية 
وطرق الترشيح التي يجب 
اتباعها أيضــا، والتعريف 
مبنصــة «كفــو» للعمالــة 
الوطنية ومنصة «تيسير» 
اخلاصــة بفئــة املقيمــني 

بصورة غير قانونية.
حضــر االجتماع رئيس 
قسم فرص التوظيف سارة 
محمد أمان، ورئيس قســم 
الترشيح ومتابعة التعيني 
حصــة يوســف، ومديــر 
العالقــات العامــة باالحتاد 

خليفة الشطي.

بني البلدين.
ولفت الى أن املخرجات 
والعوائد أيضــا تهدف إلى 
تعزيز خبرة الباحثني لدى 
البلديــن عبــر التعاون في 
تنفيذ برامج بحثية مشتركة 
تهدف إلى التطوير واالبتكار 
واالختراع في مجال حتلية 
التطورات  املياه ومواكبــة 
التكنولوجيــة احلديثة في 
مختلف جوانب أنظمة حتلية 
املياه، وســيتحقق ذلك من 
خالل التواصل املباشر بني 
الباحثني عبر تنفيذ البرامج 
التدريبية وتبادل الزيارات 
وحضور الندوات واملؤمترات 
واملنتديات العلمية املشتركة 
التعاون  واستكشاف سبل 
العلمي املشــترك في تبني 
حديثــة  تكنولوجيــات 
وواعدة تتمتع مبزايا فنية 

واقتصادية وبيئية.
وتقدم بالشــكر اجلزيل 
للمؤسســة العامة لتحلية 
املياه املاحلة السعودية على 
مبادرتهم بالتعاون العلمي 
مــع معهد الكويت لألبحاث 
العلميــة في مجــال حتلية 

املياه.
الكويــت  ويضــم وفــد 
أيضــا القائــم بأعمال مدير 
مركز أبحــاث املياه مبعهد 
العلمية  الكويت لألبحــاث 

د.خالد هادي.

العجمي أشار إلى تفعيل التعاون لالستفادة من خدمات الهيئة بتوفير الفرص الوظيفية

السديراوي: نسعى لتوطني صناعة التحلية لضمان استدامة املياه العذبة وحتقيق األمن املائي

د.ناصر العجمي وأنور العازمي وسارة أمان وحصة يوسف وخليفة الشطي

د.مانع السديراوي ود.خالد هادي

فــي  للعمــل  الكويتيــني 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
داخل الكويت من الكفاءات 
والتخصصات التي حتتاج 
اليها اجلمعيات وفق سوق 

البلدين وتوطني الهندســة 
املتقدمة في صناعة األغشية 
وتبادل اخلبرات في تأسيس 
وإنشاء مختبرات متخصصة 
لصناعة األغشية، كما تشمل 
أيضا تطوير قدرات املوارد 
البشــرية عبر إقامة برامج 
تدريبية مشــتركة وتبادل 
زيارات اخلبراء والباحثني 
وتنظيم الندوات واملؤمترات 
واملنتديات العلمية املشتركة 
والتعاون في تنفيذ أبحاث 
تطبيقية مشتركة في مجال 

حتلية املياه.
وأشــار الى أن التعاون 
العلمــي املشــترك يأتــي 
أيضــا فــي مجــال تطوير 
التحليــة  تكنولوجيــات 
احلرارية والتحلية باستخدام 

تطوير قدرات املوارد البشرية عبر إقامة برامج مشتركة وتبادل زيارات اخلبراء والباحثني بني البلدين

مصادر تربوية لـ «األنباء»: الوزارة تواجه مشكلة
بوجود مدارس بال مديرين ونقص في عدد العمالة!

عبدالعزيز الفضلي

تباشر اإلدارات املدرسية في 
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
أعمالها اليوم الثالثاء بعد انتهاء 
العطلة الصيفية بعد أن سبقتهم 
مدارس رياض األطفال في الدوام 
أمــس األول على أن تلحق بهم 
املرحلــة الثانوية يــوم األحد 

املقبل.
التربيــة  وزارة  وتعمــل 
مبختلف قطاعاتها على جتهيز 
املدارس القدمية منها واجلديد 
الســتقبال الهيئات التعليمية 
ومن ثم الطلبة وبشكل تدريجي.
وكشــفت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـــ «األنبــاء» عن أن 
الوزارة مازالت تواجه مشكلة 
النقص في العمالة، مشيرة إلى 
أن الشــركة املختصة لم توف 

بخدم املنازل.
وأضافت أن التربية تسابق 
الزمن لتهيئة الظروف واألجواء 
في املبنى املدرسي ولكن ليس 

كل ما يتمناه املرء يدركه، الفتة 
إلــى أن جائحــة كورونا أثرت 
وبشــكل كبير علــى املنظومة 
التربوية وســبب رئيسي في 
تعثر العمل ونقص العمالة رغم 
اجلهود الكبيرة التي تقوم بها 
القيادات التربوية حلل املشكلة 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت 
املصــادر أن هنــاك العديد من 
الوظائف اإلشرافية والتعليمية 
مازالت شــاغرة، مشــيرة إلى 
أن العشــرات مــن املدارس في 
مختلــف املناطــق التعليميــة 
بحاجة إلــى مديرين ومديرات 
خاصة في مرحلة رياض األطفال 
وان ما يوجد هو تكليف وليس 
باألصالــة، داعية إلى ضرورة 
حســم األمــور فــي اجلســم 
التعليمي حتى يستقر الوضع.

الهيئات التعليمية واإلدارية في املرحلتني االبتدائية واملتوسطة تباشر أعمالها اليوم

ببنــود العقد والــذي كان من 
املفتــرض أن تكــون نافذة مع 
بداية الشهر اجلاري مما جعل 
بعض اإلدارات املدرسية تستعني 

أعداد خريجي الهندسة البيئية 
بالكويت تتزايد نظرا الرتفاع 
وعي الطلبة بأهمية التخصص، 
مطالبة بإدراج مسمى «املهندس 
البيئــي» في خطــط التوظيف 
بديوان اخلدمة املدنية تشجيعا 


