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«الشؤون» تطلب استغالل مبنى «األوقاف» 
في «جنوب السرة» مقرًا ملكتب اإلمناء

بشرى شعبان

طلبت وزارة الشــؤون من وزير العدل 
ووزير األوقاف املستشار جمال اجلالوي 
استغالل مبنى األوقاف اجلديد في منطقة 
جنــوب الســرة مــن قبــل مكتــب اإلمناء 

االجتماعي التابع لوزير الشؤون.
ولفتت «الشؤون» في خطاب لها إلى أن 
استغالل مبنى األوقاف في جنوب السرة 
نظرا حلاجة وحسن سير العمل في مكتب 
اإلمنــاء االجتماعي، علــى أن يكون املبنى 

بديال رئيسيا.
وفــي الوقــت ذاتــه وانتظــارا ملوافقة 
«األوقاف»، أقرت وزارة الشؤون نقل جميع 
موظفــي مكتب اإلمناء االجتماعي إلى مقر 
مؤقــت تابع لها في منطقة املســايل وذلك 
التزاما بتعليمات ديوان احملاسبة والهيئة 

العامة ملكافحة الفساد إضافة إلى احلفاظ 
على الســالمة العامة بعــد تقارير اإلدارة 
العامة لإلطفاء والدفاع املدني بشأن سالمة 
املبنى احلالي وارتباط ذلك بسالمة املوظفني.

وســيتم نقل املوظفــني على مرحلتني، 
األولى خاصة باملوظفني الذين اســتكملوا 
جميــع اإلجــراءات، يلحقهــم بــدءا من ١٦

أكتوبر اجلــاري املوظفني أو اإلدارة الذين 
لم يســتكملوا اإلجراءات أو بانتظار ردود 
اجلهــات احلكوميــة املختلفــة واملختصة 

املتعلقة باملبنى البديل.
وبناء على خطاب وجهه مدير عام اإلمناء 
االجتماعــي للموظفني، لن تتأثر ســالمة 
مواقفهــم الوظيفية، وذلــك وفق ضوابط 
ولوائح ديوان اخلدمة املدنية املنظمة لذلك، 
ومنهــا تقييم املوظف أو نظــام حضوره 

وانصرافه.

الرشيدي: برنامج املساعدات املركزي 
سيكون جاهزًا للعمل الشهر اجلاري

بشرى شعبان

نظمت إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
في وزارة الشــؤون «ورشة تدريبية» أمس 
لتدريب القائمني على نظام املساعدات املركزي 
اخلاص باجلمعيات اخليرية بحضور الوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية سالم الرشيدي 
ومديــر إدارة اجلمعيات اخليريــة واملبرات 
عبدالعزيــز العجمي. وخالل الورشــة التي 
حضرها ممثلون عن اجلمعيات اخليرية، أكد 
الوكيل املســاعد لقطاع التنمية االجتماعية 
سالم الرشيدي أن الهدف من الدورة هو تدريب 
القائمني على برنامج امليكنة في عمل اجلمعيات 
اخليرية للتســهيل على الوزارة عبر إدخال 
كل من: البيانات، املشــاريع، أرقام التواصل 
واالستفسارات، والدعم، وكل ما يخص التعامل 

بني الوزارة واجلمعيات اخليرية.
وأضــاف ان التدريــب علــى النظام اآلن 
يعتبر االنطالقة األولى وسيكون هناك بعض 
املالحظات واالقتراحات خالل التطبيق يعمل 

الفنيــون على تعديلهــا وإضافتها من خالل 
مهندسي الدعم الفني.

وذكر الرشيدي أن البرنامج سيكون جاهزا 
للتنفيذ خالل أكتوبر اجلاري وهناك صالحية 
ملدة سنة لتلقي االقتراحات وتطوير البرنامج.

ودعا اجلمعيات اخليرية لالستعجال في 
إدخال البيانات لكي يســهل العمل والتعامل 

بني الطرفني وتسهيل إجناز املعامالت.

سالم الرشيدي وعبدالعزيز العجمي

وزير التربية: املعلمون درع الوطن لتحصني اجلبهة الداخلية

تخصيص حصة للنشاط املدرسي أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر

«املعلمني»: معاجلة القضايا العالقة مع العودة الشاملة للدراسة

عبدالعزيز الفضلي

وّجه وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
رســالة تقدير وإجالل هنأ من خاللها 
املعلمني واملعلمات مبناسبة االحتفال 
باليــوم العاملي للمعلم الذي يصادف 
٥ مــن أكتوبــر كل عام، مؤكــدا على 
دورهم احليوي والرئيسي في العملية 
التعليمية وقيادة دفة البناء وتنشئة 

وتعليم أجيال املستقبل.
وقال املضف في رسالته إن دساتير 
العالم واملواثيق والعهود الدولية كفلت 
حق التعليم، باعتباره العنصر األبرز 
في حتقيق التنمية البشرية والتطوير 

االجتماعي واالقتصادي، كما أنه عامل 
رئيســي في توفير الســالم لألوطان 
والتنمية املستدامة، ولذلك فإن اليوم 
العاملي للمعلم يكتسب أهمية خاصة 
على مستوى دول العالم ليس باعتباره 
يوما للتكرمي فقط، بل إلميان املجتمع 
الدولي بأن التعليم هو مفتاح التنمية 
وأساســها، وأن دول العالم لن حتقق 
أهدافها التي تسعى إليها إال من خالل 

التعليم.
وأشــار إلــى أن الرعاية الســامية 
واملستمرة من قبل القيادة السياسية 
بدعم قطاع التعليم واالهتمام باملعلمني، 
تأتــي لإلميان الراســخ مبكانة مربي 
األجيال ودورهم الكبير في النهوض 

والبناء، فهم درع الوطن احلصني الذي 
يعمــل على تقوية اجلبهــة الداخلية 
بالعلــم واملعرفــة والوعــي والثقافة 
وحمايته من اجلهل، مشــددا على أن 
«التربيــة» حريصــة علــى التطوير 
املســتمر للعمليــة التعليمية برمتها 
احلديثــة،  املســتجدات  ومواكبــة 
وتستهدف بناء نظام تعليمي عصري 
قائــم على أحــدث املعاييــر العاملية، 
وتعمل علــى تعزيز خطــط وبرامج 
تطوير املعلم القائمة من خالل مبادرات 
الوزارة واملركز الوطني لتطوير التعليم 
في برنامج عمل احلكومة وأيضا من 
خالل التعاون مع جهات دولية معنية 

بتطوير التعليم.

وتابع: الدول املتقدمة تقاس مبدى 
جناح املنظومة التعليمية التي ميثل 
املعلم أحد أركانها األساسية، وركيزتها 
للنهضة االقتصادية والتنموية، ونحن 
نرى فيكم الصورة املشرقة لهذا الوطن 
الذي يضع فيكم ثقته الكاملة، وقد أودع 
لديكم فلذات أكباده إلعدادهم اإلعداد 
األمثل لتحمل املسؤولية وتسليحهم 
بالعلم النافع في زمن يتسم بالتطور 
التكنولوجيــا  العلمــي وتطبيقاتــه 
املتســارعة، مبينا أن الوزارة ال تألو 
جهدا فــي تقديــر اجلهــود املخلصة 
للمربيني األفاضل الذين يتفانون في 
العمل من أجل نهضة املجتمع الكويتي 
وخلق جيل واع قادر على حمل الرسالة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن تخصيص 
حصة للنشــاط املدرســي في املراحل 
التعليميــة االبتدائيــة واملتوســطة 
والثانوية بدءا من شهر نوفمبر املقبل.

جاء ذلك في نشــرة عممها الوكيل 
املســاعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد، وتلقت «األنباء» نسخة 

منها، وقال فيها: 
تعتبر األنشــطة املدرســية أقرب 
البرامج والفعاليات إلى ميول الطلبة 
مبا يكمل العملية التعليمية، ويحقق 

وظيفة املدرســة، وهــو اجتاه حديث 
يدخــل فــي العمليــة التعليمية بكل 
أشــكالها، واألنشــطة املدرســية أحد 
األشكال التي تساهم في حتقيق اجلودة 

الشاملة في البيئة التعليمية.
وأضاف املقصيد: في إطار النشاط 
املدرســي يشــترك املتعلم في اختيار 

املوضوع والتخطيط له وتنفيذه
وتقوميــه، ويأتــي دور املدرســة 
واملعلم ليوجه هذا النشاط في حتقيق 
الوظيفة املوضوعية للمدرسة التي تلبي 
مطالب منــو املتعلم أوال، وحتقق بها 
غاية ومطلبا اجتماعيا ثانيا، مشــيرا 

الى انه ونظرا ألهمية ممارسة األنشطة 
املدرســية ودورها الكبير، وبناء على 
التوصيــات املتخذة من واقع دراســة 
تقييم فترة النشاط من الواقع امليداني 
والتــي خلصت إلى اســتمرار تطبيق 
فترة النشــاط كما ســبق طرحها في 

العام الدراسي السابق.
وحدد تطبيق فترة النشاط املدرسي 
من بداية نوفمبر ٢٠٢٢، وحتى نهاية 
مــارس ٢٠٢٣،  على ان تقوم اإلدارات 
املدرســية بإصــدار منــاذج جلميــع 
األنشــطة املدرســية املقــرر تطبيقها 
في مدارسهم وإرسالها ألولياء األمور 

ملســاعدة أبنائهم في اختيار النشاط 
األنســب مليول ومواهب أبنائهم ليتم 
توجيههم التوجيه الســليم، الفتا الى 
انــه تترك حرية حتديــد يوم تطبيق 
فترة النشــاط املدرسي للتنسيق بني 
مديــر عام املنطقــة التعليمية ومدير 
إدارة األنشطة التربوية جلميع مدارس 
املنطقة التعليميــة «يوم موحد على 
مستوى املنطقة التعليمية»، على أن 
تكون فترة النشاط أثناء الدوام املدرسي 
ويبتعد عن التطبيق في نهاية الدوام 
املدرسي ويتوقف العمل بفترة النشاط 

مؤقتا أثناء االختبارات.

عبدالعزيز الفضلي

هنــأت جمعيــة املعلمــني 
جمــوع املعلمــني واملعلمــات 
مبناســبة يوم املعلم العاملي 
الذي يصــادف ٥ من أكتوبر، 
معربــة عــن تقديرهــا البالغ 
واعتزازها مبكانتهم بصفتهم 
أصحاب رسالة شبهت برسالة 
األنبيــاء وحملة رايــة العلم 
وصناع أجيال الغد ومستقبل 
الوطن، مؤكدة دورهم الكبير 
في حتقيق األهداف والطموحات 

املنشودة.
وقالــت اجلمعية في بيان 
لها: ال شــك أن االحتفال بيوم 
املعلم العاملي ميثل جانبا مما 
يســتحقه من تقدير ورعاية 
وتأكيد على دوره ورســالته 

التي وجهت من خالل توصيات 
املؤمتر الدولي اخلاص بأوضاع 
املعلمني الذي عقد في باريس 
عــام ١٩٦٦ وتوصيات الدورة 
اخلامســة واألربعني للمؤمتر 
الدولي للتربيــة الذي أقامته 
«اليونســكو» في جنيڤ عام 
١٩٩٦ ومت مــن خاللــه اعتماد 
٥ أكتوبر يوما عامليا للمعلم.

وأضافت: يأتي احتفال هذا 
العام في ظل مرحلة جديدة بعد 
عودة احلياة الدراسية املعتادة 
بنظامها الشــامل لكل املراحل 
التعليمية وبعد مضي عامني 
تقريبا عاشوا فيها و«التربية» 
بشكل عام أوضاعا استثنائية 
غير مستقرة بسبب تداعيات 
جائحــة كورونا، كما صاحب 
العودة مرحلة جديدة تشهدها 

التعليم ضمن أولوية االهتمام، 
وتهيئة األجــواء وامليزانيات 
املناســبة للخطط واملشاريع 
التربوية، وأن تكون للسياسات 
واخلطط التربوية إستراتيجية 
واضحــة املعالم حتدد مالمح 
واملتطلبــات  االحتياجــات 
التربوية والبعد عن االجتهادات 
الفردية والتدخالت والضغوط 
اخلارجية. وأكدت على مواقفها 
الثابتــة في الدفاع عن قضايا 
املعلمــني واحملافظــة علــى 
حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم، 
وسعيها اجلاد والدائم لالرتقاء 
باخلطط والقرارات التعليمية، 
منتهزة هذه املناســبة لتجدد 
عهد الوفاء والوالء لقائد الركب 
واملسيرة صاحب السمو األمير، 

وسمو ولي العهد.

البالد على مستوى السلطتني 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
لتصحيــح املســار في الوقت 
الذي تنصب فيه كل التطلعات 
واآلمال في أن يكون للسلطتني 
الدور املنشود في منح املعلم 
ما يستحقه من تقدير واحترام 
وإبراز دوره ومكانته في أداء 
رسالته العظيمة وما يتطلب 
األخــذ به من جميــع اجلهات 
املعنية للنظر إلى واقع املعلم 
نظرة موضوعية بعيدة املدى، 
فــي ظــل احلاجة املاســة إلى 
التربوية  القضايــا  معاجلــة 
العالقة واملتراكمة بشكل عام، 
وما يتطلب عمله لتأمني سبل 
االستقرار الوظيفي ألهل امليدان 
وتعزيز مكتسباتهم واحملافظة 
على حقوقهم، إلى جانب جعل 

أكد أن دساتير العالم كفلت حق التعليم باعتباره العنصر األبرز في حتقيق التنمية البشرية

حمد الهولي

امللقاة  واملسؤوليات اجلسام 
على عاتقه في تربية األجيال 
وتنشئتهم، كما يعكس جانبا 
من تفاعل الكويت بشكل عام 
وجمعيــة املعلمــني بصفــة 
خاصة، وجتاوبها مع الدعوة 

احملري: «البلدي» بوابة التنمية.. ومعايير خاصة لهدم املباني وتدوير النفايات

محمد راتب

قام رئيــس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري ونائبه خالد 
املطيري وأعضاء جلنة شؤون 
البيئــة أمــس بزيــارة ميدانية 
ملواقع مرادم النفايات وشملت 
مواقع معاجلة النفايات اإلنشائية 
ومواقــع ردم النفايات الصلبة 
عبــر زيــارة مصنعــي تدوير 
املخلفات اإلنشــائية بالشــركة 
العربيــة والشــركة الصناعية 
الواقعــني بالقرب مــن الدائري 
السابع، إضافة إلى زيارة موقع 
الدائري السابع اجلنوبي لردم 
النفايــات البلدية الصلبة، وقد 
مت خالل اجلولة االســتماع إلى 
الصعوبات التي تواجه شركات 

الفرز.
وخــالل اجلولة، قال رئيس 
املجلس عبداهللا احملري إن لدينا 
أدوارا كبيرة وواجبات، وباعتبار 

أن «البلدي» هو بوابة التنمية فال 
بد أن ننزل إلى امليدان لكي نعمل 
في األرض ونعكسه على الورق 
إلعداد لوائح وقرارات ســليمة 
تتماشى مع الواقع، مشيرا إلى 
أن املجلــس بصدد إعداد الئحة 
النظافة وهذا يتطلب منا زيارة 

أكثر من جهة ملعرفة املعوقات، 
وإقرار اللوائح املناسبة خلدمة 
الصالح العام من إقرار الالئحة 
إلــى موضوع النفايات الصلبة 

وتدويرها.
وأضــاف احملــري ان مــن 
املعوقات التي اســتمتعنا إليها 

انخفاض عدد الســيارات التي 
تنقــل النفايــات مــن ٧٠٠ إلى 
٤٠ سيارة بســبب إقرار موقع 
لهيئــة الصناعة ما تســبب في 
قطــع الطريق، وعــدم وصول 
إلــى املواقــع لرمي  احلافــالت 
املخلفات، وهذه مشــكلة بيئية 

كبيرة، مشــيرا إلى أننا نسعى 
إلى تطوير مصانــع النفايات، 
وبإمكاننــا بعد إغــالق املصنع 
تقــدمي مقتــرح فــي «البلدي» 
لتوفير طريق آخر يسهل عملية 
الوصول إلى املواقع حتى ال يتم 

الرمي في الصحراء.

وبسؤاله عن الئحة النظافة 
اجلديدة، بــني ان طريقة الهدم 
فــي الســكن اخلــاص تتطلب 
معاييــر خاصــة حتفظ حقوق 
الناقل واحلديد والهرس للطابوق 

وتدويرها بالشكل الصحيح.
بــدوره، قــال نائــب رئيس 

املجلس البلــدي خالد املطيري 
مت خالل اجلولــة التعرف على 
آلية التدوير من بداية نقل املواد 
إلى النهاية، واالستماع إلى أبرز 
املعوقات التي تتمثل في مشكلة 
الطريــق لرمــي املخلفــات قبل 

الوصول إلى املوقع.

أكد خالل زيارة مع عدد من أعضاء «البلدي» ملرادم النفايات السعي لتوفير طريق آخر لوصول السيارات إلى املصانع

الرئيس واألعضاء يستمعون إلى شرح عن آلية عمل مرادم النفايات رئيس وأعضاء املجلس البلدي خالل اجلولة امليدانية على أحد املرادم  (أحمد علي)

جانب من عمليات الردمعبداهللا احملري وناصر اجلدعان وعبداهللا العنزي يتفقدون املردمشريفة الشلفان ومنيرة األمير وفرح الرومي

املطيري: تعرفنا على آلية التدوير.. ورمي املخلفات قبل الوصول إلى املوقع أبرز املعوقاتانخفاض عدد السيارات التي تنقل النفايات من ٧٠٠ إلى ٤٠ ساهم في تأخير عمليات الردم

ملشاهدة الڤيديو

ممثلو اجلمعيات اخليرية يتابعون الورشة


