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محافظ حولي استقبل رئيس وأعضاء «الفنون التشكيلية»
أكــد محافظ حولــي علي 
الشــراكة  أهميــة  األصفــر 
املجتمعية والدور االجتماعي 
الذي تقوم به جمعيات النفع 
العام مبختلف اختصاصاتها.

جاء ذلك خالل لقاء احملافظ 
مبكتبه في ديوان عام احملافظة 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اجلمعيــة الكويتيــة للفنون 

التشكيلية.
وتنــاول اللقــاء مواضيع 
ذات صلــة فــي اختصاصات 
اجلمعية للعمل على جتميل 
مرفقات احملافظة باالستعانة 
في مواهب وطاقات منتسبي 
اجلمعية من الفنانني واملبدعني.
هذا، وتقدم محافظ حولي 
بالشــكر اجلزيــل لرئيــس 
وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
التشكيلية  الكويتية للفنون 
على ما أبدوه من رغبة جادة 
للتعــاون مــع كل اجلهــات 

محافظ حولي علي األصفر خالل استقبال وفد جمعية الفنون التشكيليةاملسؤولة.

قطاع الرقابة ونظم املعلومات بـ «السكنية» زار مشاريع «املطالع»
حنان عبداملعبود

قام قطاع الرقابة ونظم 
املعلومات باملؤسسة العامة 
الســكنية بزيارة  للرعاية 
ميدانيــة ملشــروع مدينــة 
املطالع السكني ممثال بنائبة 
املدير العام لشؤون الرقابة 
ونظــم املعلومــات أمينــة 
عبدالكرمي العوضي وعدد 
من مهندسي القطاع لالطالع 
علــى خط ســير العمل في 
بعض املشاريع اإلسكانية 
(املباني العامة - املدارس - 
املساجد - املراكز الصحية) 

وغيرها.
كما اشتملت الزيارة على 
متابعة املختبرات التي يتم بها 
عمل الفحوصات على املواد 
اإلنشائية التي تستخدم في 

للشركات املتخصصة والتي 
قامت املؤسسة بتخصيص 
مساحات لها إلقامة خالطات 

ولتقليل شاحنات األسمنت 
على الطرق الرئيسية املؤدية 

الى مدينة املطالع.

مركزيــة لها داخــل املدينة، 
وذلــك تســهيال للمواطنني 
الذيــن يبنــون قســائمهم 

تفقد مختبرات فحص املواد اإلنشائية

جانب من اجلولة الفريق خالل الزيارة

مشاريع املؤسسة، باإلضافة 
إلى هذا متت زيارة لوحدات 
التابعة  اخللط اخلرســاني 

«اجلمارك»: ٢٠٤٫٧ ماليني دينار
 إيراداتنا في ٦ أشهر

«التربية»: إعادة افتتاح املرحلة االبتدائية 
بالتعليم الديني العام احلالي

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك عن حتقيق 
إيرادات في الربعني األول والثاني من الســنة 
املالية احلاليــة ٢٠٢٣/٢٠٢٢، خالل الفترة من 
٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١ بقيمة ٢٠٤٫٧٤٩٫٦٢٨

دينارا، وبحسب بيان صحافي فهناك زيادة في 

اإليرادات مقارنة بآخر ســنتني للفترة نفسها 
بقيمة (٢٨٫٩٧٥٫٥٦٨) دينارا، بنسبة ١٦٫٥٪.

هذا، وتقدم مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهد، بالشــكر جلميع العاملني في 

«اجلمارك» على جهودهم املبذولة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيــل التعليم العام بوزارة التربية 
أسامة السلطان عن توجه الوزارة إلعادة افتتاح 
املرحلة االبتدائية بالتعليم الديني اعتبارا من 

العام الدراسي احلالي.
جاء ذلك في كتاب وجهه الســلطان لوكيل 
وزارة التربيــة وتلقت «األنباء» نســخة منه 
أوضح فيه انه صدر قرار بإعادة افتتاح املرحلة 
االبتدائية بالتعليم الديني للعام الدراسي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ والبدء مبدرسة واحدة للبنات 
مــع إصدار قرار بتخصيص إحدى مدارس 
ريــاض األطفــال في منطقة جابــر األحمد 
قطعة (٥) أو (٧) وجتهيزها لتكون «معهدا 
دينيا للبنات» كمرحلة ابتدائية تابعة إلدارة 
التعليم الديني. وأضاف السلطان في كتابه 

انه يتم اإلعالن والتسجيل لقبول الطالبات 
مبعــدل ٢٠ طالبة لكل فصل دراســي على 
ان تقوم إدارة التنســيق ومتابعة التعليم 
العــام بالوزارة بتوفير الهيئة اإلشــرافية 
والتعليمية للمعهــد الديني بنات املرحلة 
االبتدائية ومخاطبة جميع جهات االختصاص 
لتوفير جميــع احتياجــات املبنى اجلديد 
وتكون اخلطة الدراسية للمرحلة االبتدائية 
بالتعليم الديني مقاربة خلطة التعليم العام، 
وفي هذا الســياق كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» انه في حال اســتكمال 
التجهيز واإلعداد من جميع اجلوانب سيتم 
افتتاح املدرسة في الفصل الدراسي الثاني 
من العام الدراسي احلالي، مشيرة إلى انه 
مت إيقــاف املرحلة االبتدائيــة عن التعليم 

الديني منذ آخر السبعينيات.

بعد إيقافها منذ أواخر السبعينيات

من أين جاءت فكرة إنشاء 
املكتب النفسي بالهيئة العامة 

لشؤون الُقصر؟
٭ بدأت فكرة إنشاء املكتب 
النفسي منذ سنة ٢٠١٦ حني 
كنت أول استشارية نفسية 
في إدارة الرعاية االجتماعية، 
وهي من اإلدارات التي تتعامل 
تعامال مباشرا مع املراجعني 
واملشمولني برعاية كل من: 
األرملة والقاصر واحملجور 
عليه، وقــد وجدنا أن هناك 
أســرا تعانــي مــن مشــاكل 
نفســية، وأخرى شخصية، 
وانــه بعد وفاة األب تالحظ 
األرملة تغيرات سلوكية أو 
نفســية على القاصر والتي 
حتتاج إلــى استشــارة من 
املختصني في مجال العلوم 
النفســية والســلوكية لكي 
تستطيع التعامل مع القاصر 
أو القاصرة، خاصة في سن 
املراهقــة، حيــث إن طبيعة 
هــذه املرحلــة صعبــة على 
األم، وعلــى املراهق نفســه 
الــذي يحتــاج إلــى توجيه 
واحتــواء ملواجهــة أصدقاء 
الســوء واالبتعــاد عــن كل 
املغريات التي من املمكن أن 
تؤدي به إلى طريق االنحراف 
أو اإلدمان، ولذا كانت فكرة 
إنشاء مكتب نفسي مبتابعة 
املشــمولني بالرعايــة مــن 
الناحية النفسية واالجتماعية 

حاالت االضطرابات النفسية 
والشخصية وتقدمي املساعدة 
والتوجيه والدعم النفســي 
الكامل بشكل دوري ومستمر، 
وكذلك متابعة حاالت املشاكل 
األسرية واخلالفات العائلية 
للحفاظ على كيان األســرة 
واستقرارها، وأيضا متابعة 
حاالت االنحراف الســلوكي 
واالضطرابات السلوكية التي 
تظهر بعد وفاة األب وفقدان 
املعيل لدى القاصر من جراء 
مرافقة أصدقاء السوء، وعدم 
قدرة األم على السيطرة على 
الولــد أو البنــت، كما نقوم 

مبتابعــة حــاالت اإلدمــان 
والتعاطــي والتعــاون مــع 
مراكز عالج اإلدمان في الدولة 
وتقدمي محاضرات توعوية 
وتثقيفيــة حلمايــة أبنائنا 
القصــر من خطر هذه اآلفة، 
وأيضا نقوم مبتابعة الطالب 
املتعثريــن دراســيا وعمــل 
زيــارات ميدانيــة للمدارس 
ملعرفة ســبب املشكلة التي 
يعاني منها القاصر والتي قد 
تكون نفسية أو اجتماعية أو 
أسرية أدت بالطالب إلى تدني 
مســتواه دراسيا وأكادمييا، 
وتقــدمي الدعــم واملســاندة 

النفســية لــه لتخطــي هذه 
املشــكلة، كذلك تتم متابعة 
حاالت احملجــور عليهم من 
املشمولني برعاية املتواجدين 
فــي مركز الكويــت للصحة 
النفســية واملترددين عليه 
ويتم احلصول على تقارير 
طبية بشكل مستمر ملتابعة 

احلالة.
أنشطة الرعاية االجتماعية

ما أهم األنشطة االجتماعية 
والترفيهية التي تقدمها إدارة 

الرعاية االجتماعية؟
األنشــطة  قســم  يقــدم  ٭ 
التربوية بالرعاية االجتماعية 
في الهيئة العديد من الفعاليات 
واألنشــطة الترفيهيــة التي 
تســاهم في تعزيــز اجلانب 
النفســي لدى القاصر ورفع 
الــروح املعنوية والشــعور 
باإليجابية والتفاؤل، ومن هذه 
األنشطة إقامة رحالت ترفيهية 
تتخللهــا عدد من األنشــطة 
وتوزيع اجلوائز واملسابقات، 
وكذلك حجز قاعات ســينما 
للقصر لالستمتاع مبشاهدة 
األفالم الكرتونية والتثقيفية، 
وعمل فعالية العودة للمدارس، 
وتتضمــن توزيــع احلقيبة 
املدرســية وكل مــا يحتــاج 
إليــه القاصر مــن متطلبات 
الدراسة، باإلضافة إلى تنظيم 
رحالت العمرة واحلج سنويا 

اخلاصــة التــي تعانــي من 
إعاقات مختلفة من قبل املكتب 
النفســي بالتعاون مع قسم 
الذي  التخصصية  الرعايــة 
يضــم عــددا مــن الباحثات 
االجتماعيات من ذوي الكفاءة 
واخلبرة واملهارة في التعامل 

مع هذه احلاالت.
أزمة كورونا

في فترة كورونا هل كان 
للمكتب دور؟

٭ نعم كان دوره كبيرا جدا، 
حيث مت تفعيل خط ساخن 
خلدمــة جميع احلاالت على 
مدار الساعة ومتابعة احلاالت 
السابقة، والتعامل مع حاالت 
االكتئــاب والعزلة املعنوية 
والنفســية والقلق والتوتر 
الناجت عــن االنغــالق التام 
للبالد فترة اجلائحة، حيث 
كنــا نقوم بتوجيــه األرملة 
لكيفية التعامــل مع أبنائها 
خالل هــذه الفتــرة وتقدمي 
الدعم واملســاندة النفســية 
لألسرة، وقد المسنا استفادة 
كبيرة مــن املراجعني خالل 
هذه الفترة، وقد مت التعامل 
مع ٧٨ حالة من خالل اخلط 
الساخن أثناء االنغالق التام 

مع جميع احلاالت.
وذكرت د.الياقوت أنه مت 
اســتقبال ١١٠ حــاالت خالل 
األشهر الثالثة األخيرة منها 

حتــت إشــراف إدارة األثالث 
اخليريــة، وأيضا إقامة حفل 
تكــرمي املتفوقــني والفائقني 
دراســيا وتقدمي الهدايا لهم، 
وكذلك تقــدمي دروس تقوية 
للمتعثرين دراسيا ومتابعتهم 

باستمرار.

ماذا عن مشاركة املكتب 
النفسي في يوم الصحة 

النفسية؟
٭ قام املكتب النفسي بدور 
فعال في اليوم العاملي للصحة 
النفســية واليــوم العاملــي 
لســالمة املرضى الذي يقام 
سنويا، وتضمنت مشاركتنا 
التعــاون  شــرح وإيضــاح 
املشــترك مع الطب النفسي 
ومتابعــة احلــاالت احملولة 
لهم من قبلنا بشكل مستمر، 
وتأتي هذه املشاركة جلميع 
إخواننــا املرضى في جميع 
املستشــفيات وتقدمي الدعم 

واملساندة النفسية لهم.

ومــاذا عــن دوركــم مع 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 

(أصحاب الهمم)؟
٭ قمنا بتوفير خدمة (مترجم 
لغــة إشــارة) للتعامــل مع 
اخواننا من فئة الصم والبكم، 
وذلك لكي نسهل على املراجع 
تخليص معاملته بســهولة 
ويسر، وأيضا متابعة احلاالت 

٢٢ حالــة مــن االضطرابات 
الشــخصية والنفسية، و٣١

حالــة تعانــي من املشــاكل 
األسرية من العنف والتفكك، 
وأيضا مت التعامل مع حالتني 
من حاالت اإلدمان والتعاطي، 
وكذلــك تعاملنــا مع حاالت 
تعديل الســلوك لـ ٢٠ حالة 
و٣٥ حالة لصعوبة التعليم.

وما اخلدمات األخرى املقدمة 
من املكتب النفسي؟

٭ ال يقتصــر دور املكتــب 
النفســي علــى املراجعــني 
واملشمولني بالرعاية، وإمنا 
يقوم بتقدمي دورات تدريبية 
الباحثات  لتنمية مهــارات 
االجتماعيــات واملوظفــني 
لتدريبهم على كيفية التعامل 
املراجعــني وتدريبهم  مــع 
التواصــل  علــى مهــارات 
املطلوبة في بيئــة العمل، 
وذلك ملساعدة املوظف على 
حتسني جودة اخلدمة التي 
يقدمهــا للمراجــع، وهناك 
أيضــا دورات للتعامل مع 
الشــخصيات الصعبة في 
احلياة، وألننا ندرك أنه  ال 
ميكن تطور بيئة العمل دون 
أن يتطور املوظف أوال، فلذا 
نسعى إلى مساعدة موظفينا 
فــي جميع املجاالت املهنية 
والشخصية وكيفية التعامل 

مع املشمولني بالرعاية.

(محمد هاشم) د.كوثر الياقوت متحدثة إلى الزميلة ليلى الشافعي خالل اللقاء  

والعمل علــى توجيههم إلى 
املســار الصحيــح من خالل 
التعامل مع املشكلة بسرية 
التخفيف  ومهنية ومحاولة 

عن معاناته النفسية.

ما أهم اخلدمات التي يقمها 
املكتب النفسي للمشمولني 

بالرعاية؟
٭ يقــدم املكتــب النفســي 
العديــد من اخلدمــات التي 
تســاعد القاصــر أو األرملة 
على تخطي معاناة نفســية 
قــد يتعرضــان لهــا، ومــن 
هــذه اخلدمــات التعامل مع 

االستشارية النفسية بالهيئة أكدت تقدمي عدد من اخلدمات واملساعدات لعدة شرائح

أكدت االستشارية النفسية بالهيئة العامة لشؤون الُقصر د.كوثر الياقوت أن املكتب النفسي في الهيئة يقدم عددا من اخلدمات للمشمولني 
بالرعاية، ويقدم املساعدة للقاصر واألرملة، ومتابعة املشاكل األسرية والعنف وبعض حاالت االنحراف السلوكي واالضطرابات النفسية التي 
ر. وتطرقت الياقوت خالل حوار مع «األنباء» إلى الدورات التدريبية التي  تظهر بعد فقدان األب وعدم قدرة األم على السيطرة على أبنائها الُقصَّ

تقدم خلدمة الُقصر وكيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة، وإلى كثير مما يقدمه القسم، والتفاصيل في السطور التالية:

ليلى الشافعي

تعاملنا مع ٧٨ حالة من خالل اخلط املباشر خالل «كورونا» واالنغالق التام

خدمات متنوعة ألصحاب الهمم وتوفير اخلدمات املطلوبة لهم

كوثر الياقوت لـ «األنباء»: كوثر الياقوت لـ «األنباء»: ١١٠١١٠ حاالت متنوعة  حاالت متنوعة 
من املشمولني برعاية «الُقّصر» تعاملنا معها من املشمولني برعاية «الُقّصر» تعاملنا معها 

نفسيًا خالل األشهر الثالثة األخيرةنفسيًا خالل األشهر الثالثة األخيرة

أنشطة العمرة واحلج سنويًا ورحالت ترفيهية وتكرمي الفائقني دراسيًا

جدول املواد املخصصة لتدريس االبتدائي في الديني
الصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف األول املادة

٣٣٣٣القرآن الكرمي
٢٢٢٢التربية اإلسالمية

٩٩٩٧اللغة العربية
٤٤٤٤اللغة االجنليزية

٥٥٥٥الرياضيات
٢٢٢٢العلوم العامة
٠٠٠٠٠٠٢االجتماعيات

تكنولوجيا االتصال 
واملعلومات

٠٠٠٠٠٠١

٢٢٢٢التربية الفنية
٣٣٣٢التربية البدنية

٣٠٣٠٣٠٣٠املجموع


