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تزامن ًا مع انطالق العام الدراسي 2020/2019

«تعليمية األحمدي» تستعد لتدشين  5مدارس جديدة في مدينة صباح األحمد
السعيد:
تعاقد مباشر
مع  300معلم
ومعلمة للمساهمة
في توفير كل
التخصصات

• حمد السعيد خالل افتتاح روضة ابن حيان

كتب حم�سن الهيلم
ت�ستعد منطقة الأحمدي التعليمية،
لتد�شني  5مدار�س جديدة يف مدينة
�صباح الأحمد تزامنا مع انطالق العام
الدرا�سي  2020 /2019اجلديد،
فيما �شغلت رو�ضة ابن حيان على
�أحدث الت�صاميم املتطورة من �إدخال
الطاوالت وال�سبورات الذكية �إلى
جانب ا�ستخدام نظام خاليا الطاقة
ال�شم�سية للمرة الأول��ى يف تاريخ
وزارة ال�ترب��ي��ة ،يف ح�ين تعكف
على جتهيز  6مدار�س جديدة ليتم
افتتاحها مع بدء الف�صل الدرا�سي
ال��ث��اين .يف ه��ذا ال�����س��ي��اق� ،أك��د
مدير ال�ش�ؤون التعليمية باملنطقة
حمد ال�سعيد� ،أن منطقة الأحمدي
التعليمية عملت على توفري كافة
اع�ضاء الهيئات االدارية والتعليمية
يف خمتلف التخ�ص�صات الالزمة
بالإ�ضافة �إل��ى ت�سكني الوظائف
الإ�رشافية والتعليمية يف الأماكن
ال�شاغرة ،مو�ضحا �أن املنطقة

ا�ستلمت رو���ض��ة اب��ن حيان ب�شكل
ر�سمي والآن هي جاهزة للت�شغيل
وا�ستالم �أطفال مدينة الأحمدي بعد
جتهيزها بالأثاث وتوفري العمالة
املخت�صة بالتنظيف.
وقال ال�سعيد ،على هام�ش افتتاح
رو���ض��ة اب��ن ح��ي��ان� ،أن املنطقة
�ست�شهد احتفاالت بافتتاح  5مدار�س
يف م��دي��ن��ة ���ص��ب��اح االح��م��د �ضمن
ا�ستعدادات العام الدرا�سي اجلديد،
كما �أنها �ستفتح  6مدار�س جديدة
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين ،م�ؤكدا
�أن الوزارة تعمل ب�صورة مبكرة يف
�آلية توزيع الهيئات التعليمية
واالدارية وت�سكني ال�شواغر بدءا من
الت�سجيل االلكرتوين يناير من كل
عام درا�سي وحتى �شهر مار�س.
و�أ�ضاف« :مننح املوظفني الفر�صة
على حتديد الرغبة ب�شكل نهائي
ب��ح�����س��ب ت��غ�ير ظ��روف��ه��م خ�لال
�شهرين من انتهاء موعد الت�سجيل
االلكرتوين ،ثم يبد�أ العمل �شهر مايو
على التوزيع يف النقل اخلارجي

• جولة تفقدية للحضور في الروضة

والداخلي بح�سب امليزانية املعدة.
و�أ�شار �إلى �أن  300معلما ومعملة
التحقوا ب�سلك التعليم يف منقطة
االح��م��دي التعليمية بالتعاقد
املبا�رش ،م�ؤكدا ان هذا العدد ي�ساهم
�إل��ى ح��د كبري يف �سد احتياجات
املدار�س من التخ�ص�صات املطلوبة،
�إل����ى ج��ان��ب ال��ت��ع��اق��د املحلي
والتعاقدات اخلارجية ،حيث ان
هذه الكوادر �ستغطي احلاجة الفعلية
باملدار�س يف املراحل التعليمية
االربع.
و�أكد ال�سعيد� ،أن الدورات التدريبية
للمعلمني اجل���دد �ستنطلق مطلع
�سبتمرب املقبل يف مدر�سة ماما
ان��ي�����س��ة ،ح��ي��ث �سيتم تخ�صي�ص
�أول يومني للجانب االداري فيما
يخ�ص احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ،ثم
تبد�أ التواجيه املعنية كل توجيه
على حده يطرح املفاهيم املطلوبة
بطرق التدري�س واملناهج اجلديدة
للمعلمني ،باال�ضافة �إلى التدريب
الفني املكثف الذي يقدم للمعلمني

اجلديد يف املدار�س من خالل ر�ؤ�ساء
االق�سام ب��إ��شراف فني مبا�رش من
قبل التواجيه ،ناهيك عن ن�شاط
التواجيه يف ال��ت��دري��ب امل�ستمر
بتنظيم ور���ش العمل وال��زي��ارات
امليدانية وتبادل اخلربات وكل ما
ينمي املعلم مل�صلحة الطلبة.
من جانبه� ،أكد مدير ادارة ال�صيانة
يف قطاع املن�ش�آت الرتبوية م.
حممد اخلالدي ،اجناز م�رشوع هدم
واعادة بناء رو�ضة بن حيان ،على
�أنظمة متطورة وفق نظام الطاقة
ال�شم�سية ال���ذي ي��وف��ر  %30من
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية للمبنى
املدر�سي ،الفتا �إلى توفري انظمة
حديثة ومنها نظام ( )LEDالذي
يوفر الطاقة الكهربائية بثلث طاقة
املبنى ،م�ؤكدا ا�ستخدام «�سي�ستم»
ذكي وحديث ومتطور من الطاوالت
وال�سبورات الذكية وت�شغيل هذه
امل�ؤ�س�سة بنظام ( )PMSالذي ي�ساعد
يف التحكم على ادارة مرافق املبنى
فيما يخ�ص الكهرباء وامليكانيكية

القطاع اإلداري بـ «التربية» أعد خطة استقبال خاصة لهم

الغيص :وصول  86معلم ًا ومعلمة جدد
في  4سبتمبر المقبل
كتب حم�سن الهيلم:
�أعلن الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون
االداري�����ة يف وزارة الرتبية
فهد الغي�ص ع��ن ج��دول زمني
لو�صول �أولى دفعات املعلمني
اجلدد من التعاقدات اخلارجية
والتي �ست�صل � 4سبتمرب املقبل
حيث يبلغ عدد الدفعات الأولى
التي �ست�صل الكويت  86معلما
ومعلمة من دولتي تون�س والأردن
من �أ�صل  192معلم ًا مت التعاقد
معهم يف كلتا الدولتني مبينا
ان ع��دد املتعاقدين من الأردن
 91معلما ومعلمة فيما بلغ عدد
املتعاقدين من تون�س  101معلم
و معلمة
�أما معلمي وفل�سطني بلغ عددهم
 321معلما ومعلمة ب�إجمايل

تعاقد م��ع املعلمني م��ن ال��دول
الثالث بلغ  513معلما ومعلما .
وذك����ر ال��غ��ي�����ص يف ت�رصيح
لل�صحافيني ان القطاع االداري
�أع����د خ��ط��ة ا���س��ت��ق��ب��ال دف��ع��ات
املعلمني اجل��دد من التعاقدات
اخلارجية الذين �سي�صلون الى
الكويت الأ�سبوع القادم وو�ضع
برنامج ال�ستقبالهم من املطار
ث��م نقلهم ال��ى مركز ال�ضيافة
مبنطقة الد�سمة وتهيئة خدمات
ال�سكن والتغذية واملوا�صالت
لهم مو�ضحا ان الوزارة اتاحت
ل��ه��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن برنامج
ال�سلف بواقع  200دينار لل�سلفة
الواحدة ثالث مرات كحد �أق�صى
ال���ى ح�ي�ن ت��رت��ي��ب �إج�����راءات
ا�ستقرارهم يف دولة الكويت .
و�أ����ض���اف ال��غ��ي�����ص ان باقي

دف��ع��ات املعلمني م��ن فل�سطني
�ست�صل تباعا ح�سب حجوزات
ال��ط�يران املتوافرة �سيما وان
موعد و�صولهم يتزامن مع عودة
امل�سافرين الى الكويت مبينا
ان هناك تن�سيق ًا مع اخلطوط
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة لت�أمني
ح���ج���وزات امل��ع��ل��م�ين يف دول
التعاقد منوها الى �أن الوزارة
جتري حاليا ا�ستعدادات مكثفة
ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد
وذل���ك م��ن خ�لال خطة �أعدتها
ادارة اخلدمات لتنظيف املدار�س
وتوفري احتياجاتها من العمالة
واحلرا�سة بعد ا�ستالم املباين
امل��در���س��ي��ة اجل��دي��دة �إ�ضافة
�إل��ى وج��ود ارق��ام هواتف تعمل
على م���دار ال�ساعة ال�ستقبال
املالحظات من امليدان.

• فهد الغيص

نتبع النهج التشاركي في صياغتها

«التخطيط» :إسناد مهمة إعداد خطة
التنمية لشركة ...غير صحيح

• خالد مهدي

ن��ف��ى الأم��ي��ن ال���ع���ام للمجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد
مهدي املعلومات التي تداولها
ال��ب��ع�����ض م����ؤخ���را وال��ت��ي ت�شري
الى ادع��اء �إ�سناد الأمانة العامة
للتخطيط والتنمية مهمة اع��داد
اخل��ط��ة ل����شرك��ة ،م ��ؤك��دا �أن هذا
االدعاء غري �صحيح.
و�أك���د م��ه��دي ان املجل�س الأعلى
للتخطيط على علم بالدور الذي
تقوم به ه��ذه ال�رشكة وق��د عقدت
اللجنة املخت�صة به عدة اجتماعات
م��ع االم���ان���ة ال��ع��ام��ة للتخطيط
وال�رشكة لبحث الأدوار واملهام
التي تقوم بها.
و�أ���ش��ار ال��ى ان��ه مت التعاقد مع
�رشكة املجموعة الثالثية العاملية
لال�ست�شارات ه��ذا ال��ع��ام بهدف
تنفيذ تطوير منهجية �صياغة خطة
التنمية الوطنية مع الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
وفق �أعمال ت�صميم عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي ل�صياغة خطة التنمية
الوطنية  2025-2020و ت�صميم
امل�ستندات الالزمة لإدارة م�رشوع دعم

�إعداد خطة التنمية الوطنية لتنفيذه
م��ن خ�لال مكتب �إدارة امل�شاريع
با�ستخدام منهجية ومبادئ �إدارة
امل�شاريع وفق ًا لربنامج ف�ضال عن
تقدمي الدعم التنظيمي والتن�سيقي
والإداري لتنفيذ الأن�شطة املتعلقة
مب�رشوع دعم �إع��داد خطة التنمية
الوطنية.
وا�ضاف ان اللجنة املخت�صة يف
املجل�س االعلى للتخطيط والتنمية
ق��د ناق�شت نطاق عمل ال�رشكة
يف تقدمي الدعم الفني للتخطيط
اال�سترياتيجي وال��ذي يتمثل يف
�إن�شاء �آلية وا�ضحة لتي�سري م�شاركة
و�إ��ش�راك جميع اجلهات �أ�صحاب
ال�����ش ��أن .وت��ق��دمي ال��دع��م الفني
للتخطيط اال�سرتاتيجي «خارطة
�إع���داد خطة التنمية الوطنية»
وت�صميم املواد التدريبية وتنظيم
ور�ش عمل تدريبية حول ا�ستخدام
املنهجية اجل��دي��دة وامل��ب��ادئ
الإر����ش���ادي���ة ل�����ص��ي��اغ��ة اخلطط
الإمنائية ال�سنوية بالإ�ضافة الى
تنظيم ور�ش عمل حول ا�ستخدام
امل��ع��اي�ير والآل���ي���ات املنقحة

الخ��ت��ي��ار امل�����ش��اري��ع الإمنائية
وت�صميم املواد التدريبية وتنظيم
ور�ش عمل تدريبية حول ا�ستخدام
املنهجية وامل��ب��ادئ الإر�شادية
اجل���دي���دة لت�صميم امل�شاريع
التنموية.
واك���د �أن���ه مت اع���داد ال�سيا�سات
العامة واال�سرتاتيجيات عن طريق
مركز الكويت لل�سيا�سات العامة
احدى الوحدات التنظيمية التابعة
للأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية بالتعاون مع
م�ست�شاريني وطنيني.
وا���ش��ار ال��ى ان الأم��ان��ة العامة
للمجل�س االعلى للتخطيط والتنمية
تتبع املنهج الت�شاركي يف منهجية
�صياغة اخلطة االمنائية الثالثة
�ضمن �سل�سلة فعاليات ون�شاطات
ت�صب يف نف�س االجتاه بينها ور�ش
عمل وحما�رضات توعوية وندوات
بلغت اكرث من  14فعالية تقوم
بها االمانة بهدف ا�رشاك القطاعات
املختلفة منها القطاعني العام
واخل��ا���ص واملجتمع امل��دين يف
اعداد اخلطة.

والعمل على معاجلة اي خلل يف هذا
النظام.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه� ،أك���د م��دي��ر ادارة
امل�����ش��اري��ع يف ق��ط��اع املن�ش�آت
الرتبوية م.حممد فهاد العنزي،
�سعي ال��وزارة على ان�شاء املباين
املدر�سية على ال��ط��راز احلديث،
م�شريا �إلى ان هناك م�شاريع بناء
���ص��االت تربية بدنية �إل��ى جانب
اجناز  9م�شاريع مدار�س يف خمتلف
املناطق بني ريا�ض �أطفال واملراحل
التعليمية االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية.
و�أو�ضح �أن ادارة الت�صميم خمت�صة
بطرح واع���داد وثائق املناق�صات
اجل��دي��دة بح�سب خطة ال���وزارة،
ك��م��ا �أن ال�����وزارة ت�ستغل فرتة
ال�صيف لت�رسيع عملية ال�صيانة
واالن�شاءات باعتبار �أن املدار�س
غري م�شغولة بالعاملني ،كما �أن
املهند�سني يبذلون طاقات كبرية
خالل هذه الفرتة �إجناز �أكرب ن�سبة
من امل�شاريع االن�شائية.

المطيري :استخدام خاليا الطاقة
الشمسية في روضة ابن حيان

قالت رئي�سة ق�سم م�شاريع املنطقة الثالثة م�.شيخة املطريي،
�أن رو�ضة بن حيان اجنزت يف عاملني ومت ان�شا�ؤها وفق النظم
احلديثة على �ساحة االن�شاءات املتطورة وفقا لنظرة ح�رضة
�صاحب ال�سمو لعام  ،2035من خالل ا�ستخدام جميع املواد
والأدوات املتطورة ،بالإ�ضافة �إل��ى تقليل ا�ستهالك الطاقة
الكهربائية من خالل ا�ستخدام االل��واح ال�شم�سية وا�ستثمار
الطاقة ال�شم�سية لأول مرة يف تاريخ وزارة الرتبية .و�أ�ضافت:
«وفرنا من ا�ستهالك وزارة الكهرباء ما يعادل  46دينار ًا يومياً،
وكذلك ن�ستخدم ذات الو�ضعية للتكييف ما ي�ساهم بتوفري املادة
والطاقة ،كما انها �صديقة للبيئة ت�ساهم يف تقليل انبعاث
ثاين اك�سيد الكربون باجلو واملواد ال�سامة ،م�شرية �إلى �أن
عامل الرو�ضة التكنولوجي يتيح لالطفال ا�ستخدام االجهزة
االلكرتونية باللم�س .وذك��رت املطريي� ،أن هناك م�شاريع
خا�صة ب�إن�شاء � 20صالة بدنية 10 :يف منطقة مبارك الكبري
التعليمية ومثلها يف االحمدي ،مبينة �أن جميع املدار�س �ستدخل
يف ذات التطور.

لم يتبق سوى القليل من أعمال الصيانة

الالفي« :التربية الخاصة» جاهزة

الستقبال العام الدراسي الجديد
كتب حم�سن الهيلم:
�أكد مدير �إدارة الرتبية اخلا�صة
ب��الإن��اب��ة يف وزارة الرتبية د.
�سلمان الاليف على ا�ستعداد الإدارة
التام ال�ستقبال العام الدرا�سي
اجلديد  2020/2019يف مدار�س
الرتبية اخلا�صة الثمانية ع�رش،
م�شيد ًا بجهود جميع العاملني يف
الهيئة التعليمية والإدارية.
و�أفاد الاليف �أنه جار االنتهاء من
�أعمال ال�صيانة ومل يتبق �سوى
القليل منها وذل��ك ح�سب اخلطة
الزمنية املحددة وبجهود وتعاون
اجلميع م���ؤك��د ًا ع��دم وج���ود �أي
م�شاكل �أو ت�أخري و�سيتم ت�سليم
العمل ح�سب اخلطط املحددة لكل
منها وذلك مع بدء العد التنازيل
للعام الدرا�سي اجلديد.
و�أ�ضاف الاليف �أنه متت زيارة جميع
املدار�س التي فيها �أعمال �صيانة
والأمور ت�سري على مايرام ،م�ؤكد ًا
�أن جميع الأعمال �سيتم االنتهاء
منها يف الأوق���ات املحددة لها،
م�شري ًا الى انه مت تكليف منفذي
اخلدمة «عمال النظافة» لتنظيف
جميع مدار�س الرتبية اخلا�صة �إلى

• سلمان الالفي

جانب توفري البا�صات و�ضباط
الأمن.
وح���ول ا���س��ت��ق��ب��ال طلبة املنح
الدرا�سية من دول جمل�س التعاون
اخلليجي قال الاليف« :مت اال�ستعداد
ال�ستقبال طلبة املنح الدرا�سية
لكل من �سلطنة عمان والبحرين
ل��ت��زوي��ده��م بجميع اخل��دم��ات
التعليمية والرتفيهية وال�صحية
وال��درا���س��ي��ة ومت ت��وف�ير ال�سكن
الطالبي لهم وحت��دي��د ف�صولهم
التعليمية».

و�أردف ال�لايف قائالً « :كذلك مت
االنتهاء من جتهيز الكتب الدرا�سية
بالتعاون مع �إدارة التوريدات
وامل��خ��ازن و�سيوافوننا بها يف
نهاية �أغ�سط�س احلايل».
و�أ�شار الاليف �إلى �أن عدد طلبة
م��دار���س الرتبية اخلا�صة بلغ
الألف و�ستمائة واحدى وثالثني
طالب ًا وطالبة وعدد امل�ستجدين
منهم م��ئ��ة واح���د ع����شر طالب ًا
وطالبة.
وح���ول ت��ق��دمي دورات تدريبية
وت�أهيلية للمعلمني واملعلمات قال
ال�لايف «اعتمدنا دورات تدريبية
لأع�ضاء الهيئة التعليمية بالتن�سيق
مع �إدارة التطوير والتنمية وت�شمل
تلك الدورات عدة موا�ضيع �أهمها:
«م��دخ��ل �إل��ى الرتبية اخلا�صة،
�أ�سا�سيات وقواعد ا�ستخدام لغة
الإ�شارة ،القيادة الناجحة ،زراعة
القوقعة وتعلم لغة برايل لغة
وكتابة».
ويف ختام حديثه �شكر الاليف جميع
مدراء ومديرات املدار�س و�أع�ضاء
الهيئة الإداري����ة والتعليمية،
متمني ًا دوام التوفيق لأبنائنا
وبناتنا الطلبة.

«الجامعة» :قبول  187طالب ًا وطالبة

غير كويتيين من مختلف الجنسيات
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أعلنت مدير �إدارة القبول يف عمادة القبول والت�سجيل بجامعة الكويت هند
ال�سامل ب�أنه قد مت قبول  187طالبا وطالبة يف كليات اجلامعة من غري
الكويتيني خريجي املرحلة الثانوية من خمتلف اجلن�سيات والذين ي�سمح
لهم بااللتحاق باجلامعة �ضمن الفئات املحددة لهم.
وي�شمل هذا العدد �أبناء و�أزواج �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة� ،أبناء
و�أزواج كل من «الهيئة الأكادميية امل�ساندة ،ومدر�سي اللغات ،و�أبناء
العاملني باجلامعة ،و�أبناء و�أزواج الدبلوما�سيني» ،منح الرئي�س الأعلى
للجامعة ،الطلبة املقيميني ب�صورة غري قانونية ولي�سوا من �أبناء
الكويتيات� ،أزواج الكويتيني� ،أبناء ال�شهداء ،منح الطلبة املتفوقني،
مواطني دول جمل�س التعاون املقيمني يف الكويت .علما ب�أن هناك بع�ض
طلبة املنح الثقافية من املر�شحني للقبول يف بع�ض الكليات مل يبت يف
قبولهم حلني �أدائهم اختبارات القدرات الأكادميية مع بداية الدرا�سة للف�صل
الدرا�سي الأول .2020/2019
و�أ�شارت �إلى �أن قبول الطلبة غري الكويتيني قد مت وفقا لرتتيب رغباتهم
يف �ضوء الأعداد املحددة لهم يف كل كلية وفقا لقرار جمل�س اجلامعة
�آخذا بعني االعتبار احلدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيني يف الكليات
املختلفة ،و�سيا�سة القبول التي تن�ص على �أنه ي�شرتط لقبـول �أي طالب
غري كويتي يف �أي من تخ�ص�صات اجلامعة �أال تقل ن�سبته يف �شهـادة
الثانوية �أو معدله املكافئ عن �أدنى ن�سبة للطلبة الكويتيني املقبولني
يف نف�س التخ�ص�ص .و�أ�ضافت ال�سامل ب�أنه �سيتم �إر�سال ر�سائل ق�صرية
عرب الهواتف النقالة �إلى جميع الطلبة املقبولني حمددا فيها الكلية
التي مت قبول الطالب فيها ،وموعد ت�سجيله ،و�أنه على جميع الطلبة
التوجه �إلى عمادة القبول والت�سجيل بال�شويخ يف املواعيد املحددة لهم
مع �رضورة مراعاة االلتزام باحل�ضور �شخ�صيا �أو من ميثلهم يف املوعد
املحدد وا�صطحاب امل�ستندات املطلوبة.

• هند السالم

