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اجلمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ محليات

د.بدر مال اهللا: التنمية تعتمد على النمو االقتصادي 
املستدام والشامل لكل نواحي احلياة

أسامة أبوالسعود

أقــام نادي رقــي لدعم الثقافــة واإلعالم رابع 
جلساته احلوارية ضمن أنشطة امللتقى اإلعالمي 
العربــي، باســتضافة مديــر عام املعهــد العربي 
للتخطيــط د.بدر مال اهللا، وذلــك بحضور عدد 

من املثقفني واملهتمني واإلعالميني.
في بداية اجللسة، رحب األمني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس بالضيوف وحتدث 
عن جهود د.مال اهللا في التخطيط والتنمية عبر 

سنوات طويلة.
من جهته، قال د.بدر مال اهللا إن للتنمية شقني، 
األول هو أن التنمية هي التنمية، وليس أي اسم 
آخــر وهي رحلة دائمــة لألفضل في منط احلياة 
ولديها القدرة على اســتيعاب احلداثة وهي التي 
تأخذ اإلنسان وتصعد به للمكان األفضل، والثاني 
هو أن التنمية فن احللول للمشاكل في املجتمع، 
فاملجتمعات التي لــم تتمكن بحكم التاريخ على 
صعيد الوعي االقتصادي أن تدخل عالم احلداثة 

ال تدخل عالم التنمية.
اإلصالح الهيكلي

وحتدث د.مال اهللا عن وجود مشكلة جوهرية 
في املجتمعات العربية، موضحا أن التنمية تعتمد 
على النمو االقتصادي املستدام والشامل لكل نواحي 
احلياة. وأضاف أن هناك إستراتيجيات لم يتمكن 
العالم العربي من حلها كاإلصالح الهيكلي، حيث 
حدث ثبات نسبي في الصادرات والواردات وهو 

ما ميثل خطورة كبيرة، مشددا على أن التصحيح 
مطلوب في منط اإلنتاج للتطور االقتصادي.

كما ركز د.بدر مال اهللا في حديثه على أهمية 
وجود نظام تعليمي يؤدي الى مســتقبل أفضل 
فالثقافــة البناءة هي التي تشــجع على احلداثة 

وتؤدي الى التقدم االقتصادي.
وعــن مدى رضاه عما حتقــق من نتائج، ذكر 
أن وضــع العملة هو بيت القصيد في االقتصاد، 
إذا انهــارت فهــذا يعني أن املشــكلة كبيرة وهي 
نتيجة تراكمات من األخطاء وتؤدي الى البطالة 

واالنهيار االقتصادي.
وعن رؤية «الكويت املستقبلية ٢٠٣٥»، أشار 
إلى أنه يجب أن تلتقي كل األطراف على هذه الرؤية 
من قيادات ومجتمع مدني وكل األطراف لتحقيق 
أهدافها فاخلطة هي كل ما يضعه املجتمع والدولة 

لتحقيق األهداف وهذا ال يحصل في الكويت.
وأضاف أن التنمية تشمل كل ما يجب حتقيقه 
في فترة محددة وهي بنية متكاملة من احلسابات 
القوية ونقطة أساسية للتحكم بكل مشاكل االقتصاد 

وإيجاد حلول لها.
واستعرض د.مال اهللا جتارب عدد من الدول 
مثل سنغافورة وڤيتنام وغيرهما من الدول التي 
استطاعات حتقيق طفرات اقتصادية هائلة تعادل 

مجموع عدد من الدول اخلليجية مجتمعة.
وأضــاف أن أملانيــا واليابــان تعتمــدان على 
التكنولوجيا للنهوض االقتصادي وحتقيق التنمية، 
فيما التزال الكثير من الدول العربية تعتمد على 
أمناط محددة من االقتصاد، وهو ما يجعلها تتراجع 

في معدالت التنمية وتشهد ارتفاع في معدالت الفقر 
والبطالة وغيرها من األمور الصعبة.

أنشطة متنوعة

عقب اللقاء، أعرب األمني العام للملتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس في تصريحات للصحافيني 
عن سعادة «نادي رقي لدعم الثقافة واإلعالم» أن 
يكون ضيف اجللسة شخصية بقيمة وقامة املدير 
العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال اهللا ملا 
له من مكانة في مجال العمل األكادميي وفي مجال 
التخطيط وملا للمعهد من دور في عملية التنمية 

والتخطيط في العالم العربي.
وذكر أن اجللسة تضمنت حديثا حول كثير من 
الهموم والشجون حول قضايا التخطيط والتطوير 
في الدول العربية وما وصلنا إليه وما كان ينبغي 
أن تكــون مكانة الدول العربية وما العقبات وما 

احللول وان شاء اهللا حوار مثمر.
وفيما يخص أنشطة امللتقى اإلعالمي العربي 
واجلديد هذا العام، قال اخلميس: أنشطتنا متعددة، 
إن شاء اهللا في بداية فبراير املقبل سنعقد ملتقى 
قادة اإلعالم العربي في األردن، ثم ملتقى اإلعالم 
العربي للشباب في مصر ونشاط في املغرب، ثم 
امللتقى اإلعالمي العربي بالكويت في دورته الثامنة 
عشرة منتصف مارس املقبل بحضور نخبة من 

املسؤولني واإلعالميني وقادة الفكر والرأي.
وأعلن أن امللتقــى اإلعالمي العربي هذا العام 
سيكون مميزا خاصة بعد توقف ٣ سنوات بسبب 

ظروف جائحة «كورونا».

استعرض أساسيات حتقيقها خالل استضافته في «نادي رقي بامللتقى اإلعالمي»

اإلعالمي يوسف اجلاسم وعدد من احلضورماضي اخلميس متحدثا عن أنشطة امللتقى اإلعالميد.بدر مال اهللا متحدثا عن أساسيات حتقيق التنمية

ماضي اخلميس ود.بدر مال اهللا وعدد من املشاركني في اجللسة احلوارية  (أحمد علي)

التنمية معدالت  في  تتراجع  يجعلها  ما  وهو  االقتصاد  من  محددة  أمناط  على  تعتمد  العربية  الدول  من  كثير 

والرأي الفكر  وقادة  واإلعالميني  املسؤولني  من  نخبة  بحضور  مارس  منتصف  تنعقد   ١٨ الـ  الدورة  اخلميس: 

ملشاهدة الڤيديو

الظفيري لـ «األنباء»: منوذج للتحول الرقمي التعليمي 
يحقق نقلة نوعية بالتعليم ويجعله في العاملية عبر ٤ مراحل

ثامر السليم

إجناز علمي جديد للكويت 
ســيكون صداه بإحداث نقلة 
نوعية بالتعليم، حيث استطاع 
عضو هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة الكويت د.فايز 
الظفيري نشر بحثه بتوثيق 
DES الرقمي منوذج التحول 

وقبوله في مجلة علمية محكمة 
 ،Sage بواسطة الناشر العاملي
ضمن بحث ممول من مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
وفــي هــذا الســياق قــال 
عضو هيئة التدريس في كلية 
التربيــة بجامعــة الكويت د. 
فايــز الظفيري فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن منوذج 
التحــول الرقمــي التعليمــي 
ســيؤثر إستراتيجيا في نقل 
التعليم إلى العاملية من خالل 
٤ مراحل، الفتا إلى أن املرحلة 
األولــى وهي نشــر التوعية 
التحوليــة فــي التعليم وهي 
مبنية على االهتمام باملفاهيم 
وعلــى االهتمــام باجلانــب 

خالل االهتمام بالبنية التحتية 
فائقة السرعة خلدمة التعليم 
واملتعلمني واملعلمني، وثانيها 
هــي اجلاهزيــة املؤسســية 
وهي إعــادة اللوائح والنظم 
لكي تكــون مواكبة للمعايير 
العاملية، فإن كنا  واملؤشرات 
نعمل الشيء السابق سنحصل 
على نفس النتائج الســابقة، 
الفتــا إلى أننــا بحاجــة إلى 
مراجعــة عميقة لكي نتحول 
حتــوال عاليــا فــي التعليم، 
وثالثها اجلاهزية التربوية من 

احلاجــات الفردية املتضمنة 
استعداداته ورغباته وتطويره 
املواءمــة املجتمعية  وما بني 
أي حاجــات الدولة وحاجات 
املجتمع والتطور املصحوب 
في املناهــج، مؤكــدا أن هذه 
مرحلة تهتم بإحداث املواءمة 
من خالل استثارة األفراد بأن 
تكون بيئتهم املدرســية هي 
بيئة احملاكاة االجتماعية مع 
األقــران مع بعضهم البعض، 
أما البيئة الرقمية خارج أوقات 
الدوام الرسمي فتكون هي بيئة 
للمراعاة اجلوانب الفردية لبناء 
قدرات الفرد نفسه من خالل 
توظيــف التكنولوجيا لبناء 
الفرد وتصبح املدرسة هي بيئة 
احلياة والبيئــة االجتماعية 
لفحــص هــذا الفــرد لقدراته 
وإمكانياته في املدرســة فهي 
مرحلة املواءمة ما بني احلياة 
الفردية واحلياة املجتمعية، 
مشــيرا إلى أن هــذا النموذج 
سيحدث نقلة تعليمية هائلة 
وســيعطي دولــة الكويت ما 

تستحقه من نقله تعليمية.

خالل تغيير أساليب التدريس 
وأســاليب تعلمنا وأســلوب 
تقييمنــا مبــا فيهــا تغييــر 
النمط املســتخدم فــي تقييم 
الطلبة كاالختبارات وغيرها 
لكي تكون قائمة على أساليب 

حقيقية وحتاكي الواقع.
وأشــار إلــى أن املرحلــة 
األخيرة والرابعة من منوذج 
التحول الرقمي وهي مرحلة 
املواءمــة وهــذه مرحلة جدا 
مهمــة بعــد نشــر كل هــذه 
املراحــل وهي املواءمة ما بني 

في بحث سينشر في مجلة علمية محكمة بعنوان «منوذج التحول الرقمي بالتعليم»

مراحل النموذج الذي وضعه د. فايز الظفيريد. فايز الظفيري

االجتماعــي فيمــا أن املرحلة 
الثانية مرحلــة التقبل وهي 
تقبل كل الفرص السانحة في 
العالم الرقمي املفتوح اليوم 
من خالل التحديات واالهتمام 
بكل ما يتحدى أو عثراته التي 
تقف في حتقيق استراتيجياتنا 

التعليمية.
وأشــار إلــى أن املرحلــة 
الثالثة لنموذج التحول الرقمي 
التعليمي هي مرحلة اجلاهزية، 
ونبحثها من ثالثة جوانب أولها 
اجلاهزيــة التكنولوجية من 

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» وّقعت عقدًا لصيانة 
اللوحات اإلرشادية والشبك اجلانبي للطرق

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشغال العامة وقعت عقدا لصيانة 
اللوحــات اإلرشــادية والشــبك اجلانبي 

للطرق.
وأضافت املصادر ان مدة العقد عامان 
وهــو من العقود التي يتم طرحها بصفة 
دورية مستمرة وتختص بأعمال صيانة 
وتوريــد وتركيــب اللوحات اإلرشــادية 
واملرورية للطرق بكل أنواعها وأشكالها.

وأوضحت املصــادر ان العقد يختص 
بأعمال صيانة وتوريد وتركيب حواجز 
األمــان اجلديدة، وكذلك أســوار الشــبك 
اجلانبي بشــبكة الطرق في جميع إنحاء 
الكويت مبا فيها الطرق السريعة وحسب 
مستلزمات الصيانة العامة ويحددها قطاع 
شؤون هندســة الصيانة طبقا للشروط 
واملواصفات الفنية واملخططات املعتمدة 
ألعمال هذا العقد والقدرة على أساس وحدة 
القياس لــكل بند منها «أعمــال اللوحات 
اإلرشادية واملرورية والعالمات املرورية - 
االعمال املعدنية - واالعمال الكهربائية».
من جهة اخرى ذكرت وزارة األشــغال 
العامة إنها جتاوبت مع ٢١٩ شكوى تلقتها 

خالل أمطار الثالثاء املاضي، مشيرة الى 
أن هــذه الشــكاوى موزعة على حســب 

احملافظات.
وحصــدت محافظة األحمدي الترتيب 
األول فــي عدد الشــكاوى بـ ٦٥ شــكوى 
تليها محافظة الفروانية بـ ٤٢ شكوى، ثم 
العاصمة بـ ٤١ شكوى، بعدها في الترتيب 
حولي بـ ٢٥ شكوى، ومبارك الكبير بـ ٢٤

شكوى، واجلهراء بـ ٢٢ شكوى.

مدته عامان ويختص بتركيب حواجز األمان اجلديدة بشبكة الطرق

«الكهرباء»: فتح باب النقل والندب اعتبارًا من األحد
دارين العلي

أصــدرت وزيــرة األشــغال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء د.أماني بوقماز 

قرارا بفتح باب استقبال طلبات النقل 
والندب ملوظفي الوزارة ابتداء من يوم 
األحد املقبل وملدة شهر في جميع قطاعات 

الوزارة.

الفضلي: تشكيل جلنة اختيار املدير عن طريق 
مجلس جامعة الكويت في اجتماع قادم

أكــدت مديــرة جامعــة 
الكويــت باإلنابة د.ســعاد 
الفضلي أن اجلامعة حريصة 
علــى ترســيخ وتأصيــل 
تواصلها مع هــذه اجلهات 
وازدهــار  تنميــة  بهــدف 
العملية التعليمية األكادميية 
والبحثية بالكويت، مشيرة 
إلى أنه لم يتم حتى تاريخه 
تشكيل جلنة اختيار مدير 
اجلامعــة واألمــر متــروك 
ملجلس جامعة الكويت في 

اجتماع قادم.
وقالت الفضلي ان جامعة الكويت تشكر 
وتقدر لوزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني حرصه الدائم 
على استقرار جامعة الكويت لكونها املنبر 
األكادميي والثقافي العريق في الدولة، األمر 
الذي له األثر اإليجابي على ازدهار العملية 
التعليمية اجلامعية ســعيا حلرية التعليم 

والبحث العلمي.
وأضافت ان جامعة الكويت تثمن التعاون 
املشــترك بينها وجميع اجلهات احلكومية 
وعلى األخص مجلس اجلامعات احلكومية 
برئاســة الوزيــر د.حمد العدوانــي، مبينة 
أن هذا التنســيق والتعاون املشترك هدفه 

حتقيق التوازن واالنسجام 
اجلميــع  بــني  والتكامــل 
للمصلحــة العامــة للدولة 
وحتقيق األهــداف واآلمال 
املنشــودة لرفعة وازدهار 
جامعــة الكويت، الفتة إلى 
أن هذا التنسيق والتعاون 
مت وفق األطر القانونية التي 
حددها القانون رقم ٧٦ لسنة 
٢٠١٩ فــي شــأن اجلامعات 
احلكوميــة والــذي أعطــى 
للجامعة االستقاللية العلمية 
واألكادمييــة  والبحثيــة 
واإلدارية واملالية مبا يضمن حرية التعليم 

والبحث العلمي.
ونوهت د.الفضلي إلى أن جامعة الكويت 
والوزير ومجلس اجلامعات احلكومية يعملون 
بتناغم فيمــا بينهم بــروح الفريق الواحد 
لتطبيق أحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩

بشأن اجلامعات احلكومية والئحته التنفيذية 
نظرا حلداثة العمل بهذا القانون، مبينة أن 
إدارة الفتوى والتشريع هي اجلهة املنوط بها 
إبداء الرأي في املسائل التي تستفتيها فيها 
الدوائــر واملصالح احلكومية ومنها جامعة 
الكويت للتطبيق الصحيح ألحكام القانون 

رقم ٧٦ لعام ٢٠١٩ والئحته التنفيذية.

أكدت وجود تنسيق بني اجلامعة ومجلس اجلامعات احلكومية

د.سعاد الفضلي

«التربية» تعّدل شروط الوظائف اإلشرافية:
االختبار اإللكتروني ٥٠٪ واملقابلة ٥٠٪

عبدالعزيز الفضلي 

أعلن املتحدث الرسمي 
التربيــة أحمــد  لــوزارة 
الوهيدة، عن تعديل القرار 
الــوزاري بشــأن شــروط 
شغل الوظائف اإلشرافيـة 
التعليميـــــة ووظائــــف 
التوجيــه الفنــي للمــواد 
الدراسية ونظام وإجراءات 

شغلها.
 وأوضح أنه مت تعديل 
النسبة في كل من االختبار 

اإللكتروني واملقابلة الشخصية للوظائف 
اإلشرافية التعليمية (مشرفة فنية - رئيس 
قسم - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة 
- موجه فني مادة دراسية) من ٣٠٪ نسبة 
حتصيــل االختبــار اإللكتروني إلى ٥٠٪، 
وتعديــل نســبة املقابلة الشــخصية إلى 
٥٠٪ بــدال مــن ٦٠٪، كما مت إلغــاء درجة 
اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية ملجتازي 
االختبار التحريري (ورقي أو إلكتروني) 
التــي كانت تعقد للناجحــني بعد املقابلة 
الشــخصية، والذي كان مقررة له نســبة 

١٠٪ من إجمالي النتيجة.
وأشــار الوهيــدة الى أن هــذا التعديل 
جاء بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة 
من وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني تطبيقا 
التــي تنتهجهــا وزارة  الشــفافية  ملبــدأ 
التربية، وحتقيقا للعدالة بني املرشــحني 

احلاصلــني علــى درجات 
عاليــة باجلوانــب الفنية 
والتربويــة والتي تعتبر 
األســاس الختيار املرشح 

األفضل فنيا.
من جانب آخر، حددت 
وزارة التربيــة اإلجراءات 
املطلوب اتخاذها للحفاظ 
دقــة  اســتمرارية  علــى 
وصحة الترتيب للوظائف 

اإلشرافية في الوزارة.
جاء ذلك في كتاب وجهه 
مدير إدارة نظم املعلومات 
بالتكليف م.محمد اخلالدي لوكيل التعليم 
العام أســامة الســلطان وتلقت «األنباء» 
نسخة منه، قال فيه إنه حرصا من إدارة نظم 
املعلومات على استمرارية ودقة الترتيب 
اآللي لدور املرشحني في الوظائف اإلشرافية 
وعدم العودة إلى الوضع اليدوي السابق 
وتعزيز الشفافية من خالل تقدمي اخلدمة 
للمرشحني على موقع الوزارة، يرجى العلم 
أنه ســيتم تثبيت دور املرشحني وإغالق 
تعديــل البيانات ابتداء من تاريخ اإلعالن 

عن اخلدمة.
كما يرجى ســرعة التعميم على جميع 
اجلهــات املعنيــة في ديوان عــام الوزارة 
التنســيق  التعليميــة وإدارة  واملناطــق 
واملدارس باســتكمال اإلجــراءات الالحقة 
لكل مرشــح ملا في ذلك من أهمية وتأثير 
مباشــر في دور املرشحني الذي سيتغير 

آليا دون تدخل بشري.

إلغاء درجة الدورة التدريبية التأهيلية

احمد الوهيدة


