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ريا�ض عواد 

أكد وزير التربية ووزير التعليم  
العالي د. محمد الفارس على حرص 
الوزارة على أن ال تتعدى النسب املقبولة 
ألعداد الطلبة داخل الفصل الدراسي،الف
تا إلى أن هذه  األمور يتم التعامل معها 
بشكل مباشر من خالل التواصل مع أهالي 
املنطقة، مبا يخص امل��دارس التي تتسم 

بالكثافة الطالبية. 
جاء ذلك  خالل زيارته امليدانية  لم
جموعة من مدارس منطقة جابر األح
مد لتفقد استعدادات امل���دارس الستقبا
ل الطلبة في العام الدراسي اجلديد، 
يرافقه الوكيل املساعد للتعليم العام 
فاطمة الكندري ومدير عام منطقة العاص
مة التعليمية بدرية اخلالدي ملعرفة سير 
العملية التعليمية وتفاصيلها، إلى جانب 
إمكانات ال��وزارة في توفير أي متطلبات 
خالل الفترة اآلنية، ملعاجلتها وتوفيرها، 
وذل���ك م��ن خ��الل فتح ف��ص��ول دراس��ي��ة 
جديدة وتوفير وسائل النقل الالزمة، 
باإلضافة إل��ى تذليل العقبات التي قد 

د. محمد الفارس خالل اجلولةتواجهها املدارس.

تفقد مجموعة من مدارس »جابر األحمد«

الفارس: أعداد الطلبة داخل الفصل الدراسي لن تتعدى النسب املقبولة
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الفارس مجتمعا مبسئولي منطقة العاصمة التعليمية

تفقدت مدارس »صباح األحمد« التعليمية

الكندري: »التربية« حريصة على انتظام 
الدراسة في جميع مدارس الكويت 

 أكدت وكيلة وزارة التربية للتعليم 
العام فاطمة الكندري حرص الوزارة 
على انتظام الدراسة في جميع مدارس 
الكويت وتذليل أي عقبات قد تواجه 
العملية التعليمية واتخاذ القرارات 
اإلدارية الالزمة حلل مشكالت التكدس 

الطالبي ان وجدت.
 وقالت الكندري ل� )ك��ون��ا( أمس 
الثالثاء انها تفقدت م��دارس منطقة 
صباح األحمد التابعة ملنطقة األحمدي 
التعليمية للوقوف على اإلج��راءات 
التي اتخذتها املنطقة حل��ل مشاكل 
نقص الهيئة التعليمية والكثافة 
الطالبية داخل الفصول في مدرستى 
الرباب بنت البراء املتوسطة بنات 

وابن خلدون االبتدائية بنني.
 واوضحت ان��ه مت افتتاح خمسة 
فصول دراس��ي��ة في مدرسة الرباب 
بنت ال��ب��راء وت��زوي��ده��ا باملعلمات 
واالداري����ات واالث���اث والكتب الفتة 
الى انتظام الدراسة اال ان التجهيزات 
ال زال���ت مستمرة ف��ي ظ��ل استمرار 

التسجيل حتى االن.
 وفيما يخص مدرسة ابن خلدون 
قالت الكندري ان األم��ور تسير على 
مايرام ومت تزويد املدرسة باألثاث 
والكتب أيضا وال توجد أي مشاكل كما 
ان عدد املعلمات مناسب جدا الستقبال 
الطالب الذين وصل عددهم الى 350 
مشيرة الى انه في حال زي��ادة العدد 

فانه سيتم التعامل معها على الفور.
واكدت الكندري في هذا الصدد ان 
الطالب هو محور العملية التعليمية 
ف��ي ال��ب��الد واملستقبل ال��واع��د لدفع 
عجلة التقدم ملسيرة العمل والبناء 
والتنمية مبينة ان ال��وزارة حريصة 
على تهيئة األجواء املالئمة للتحصيل 

الدراسي.

فاطمة الكندري

4 في املئة من مشروع  »األشغال« أجنزت 
تقاطعات الدائري السابع
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اع��ل��ن ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع 
هندسة الطرق في وزاره األشغال 
العامه املهندس: أحمد احلصان عن 
إجناز 4 بامليه من مشروع ه ط 240 
مشروع انشاء واستكمال وصيانة 
ال��ط��رق وال��ت��ق��اط��ع��ات علي طريق 
الدائري السابع، موضحا ان العمل 
باملشروع يسير بخطى ثابتة في 
بداية املشروع ونسعى نحو االجناز 
والتسليم وفق املواعيد التعاقدية 
للمشروع دون وج��ود نسب تأخير 
تذكر بفضل اجلهود املبذولة داخل 
امل��ش��روع من كافة العاملني الذين 
ي��ب��ذل��ون ق��ص��اري جهدهم الجن��از 
املشروع واالستفادة منه ان شاء الله 

في نهاية سنة 2020.
وقال احلصان ان النجاحات التي 
يحققها قطاع هندسة الطرق بفضل 
ودع���م وم��س��ان��ده وزي���ر األش��غ��ال 
العامة املهندس: عبدالرحمن املطوع 
امي��ان��ا منه بأهمية ه��ذه املشاريع 
التنموية الكبرى التي م��ن شأنها 

اح��داث نقلة نوعيه ملنظومه الطرق 
علي مستوي ال��ب��الد كونها دعامة 
ثابتة من دعامات النهضة الشاملة 
ال��ت��ي تسعى حكومتنا ال��رش��ي��دة 
لتطبيقها ورف��ع مستوى اخلدمات 
التي تقدمها للمواطن مشددا علي 
حرص القطاع علي متابعه مشاريعه 

من خالل الزيارات امليدانية والتقارير 
الدورين التي ترد القطاع من اجهزته 
التنفيذية والعمل علي إزال��ة كافة 
العقبات التي قد تواجهها من خالل 
التعاون والتنسيق فيما بني وزارة 
األشغال العامة والوزارات االخرى.
وأش��ار احلصان ب��ان الهدف من 
املشروع هو تسهيل احلركة املرورية 
وحتقيق االنسيابية ويشمل املشروع 
هذا املشروع جزء من الطرق اإلقليمية 
يربط بني طريق الفحاحيل والدائري 
السابع وص��وال الي طريق الساملي 

بطول حوالي 93 كم.
 كما نوه احلصان الى ان تطوير 
الدائري السابع ليصبح عليه احلركة 
ح��رة ب���دون اي��ة اش����ارات م��روري��ة 
والسرعة املسموحة عليه 120 كم/ 
ساعة مع توفير كافة خدمات البنية 
التحتية وال��زراع��ات التجميلية مع 
احلزام الشجري بكل اجتاه. وقد مت 
تصميم الطريق بعدد ٦ ح��ارات-3 
ح��ارات بكل اجت��اه مع توفير خدمه 
انتظار الشاحنات وجسور املشاة.

م. أحمد احلصان 

»حماية البيئة« تصدر 
3 كتيبات بيئية توعوية 

لطالب املدارس 
 

 أص��درت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
بالتعاون مع ادارة التنوع االحيائي في الهيئة 
العامة للبيئة ثالثة كتيبات بيئية توعوية 
وتثقيفية لطالب امل���دارس ف��ي إط��ار برامجها 
التوعوية لنشر صحيح املعرفة ب��ني مختلف 

الفئات العمرية.
 وأكد امني صندوق اجلمعية يوسف الكوس 
في تصريح صحفي أمس الثالثاء ان االصدارات 
الثالثة مشمولة في برنامج )املدارس اخلضراء( 
للعام الدراسي احلالي وال��ذي تنظمه اجلمعية 
للعام السابع على التوالي لطالب مدارس وزارة 

التربية والتعليم اخلاص.
 واوض��ح الكوس ان للجمعية تاريخا طويال 
في مجال النشر البيئي التخصصي على يد نخبة 
علمية وبيئية وطنية م��ن اص��ح��اب اخل��ب��رات 
العلمية التي سبق لها نشر سلسلة )قضايا بيئية( 
وكتب ومراجع بيئية ما بني دورية وسنوية اثرت 

املكتبة املتخصصة في دولة الكويت.
 واض���اف ان اإلص����دار االول يحمل عنوان 
)من بحر الكويت( ويشمل التعريف بالوثيقة 
البيئية للجمعية والتعريف ب13 نوعا من 
األسماك الكويتية مرفقة برسوم للتلوين لترسيخ 
صحة املعلومات لدى الطالب إضافة إلى رسوم 
توضيحية مرقمة للتعريف ببعض الكائنات 
البحرية ملا يخدم برنامج )سفاري الشواطيء( 

والتدريب امليداني للشباب والناشئة.
 وذك��ر ان اإلص��دار الثاني ج��اء بعنوان )من 
ط��ي��ور ال��ك��وي��ت( والكتيب ويشمل التعريف 
والتثقيف بنحو 14 نوعا من الطيور املستوطنة 
واملهاجرة املرفقة برسومات للتلوين لترسيخ 
املعلومات فضال عن خمس رسومات توضيحية 
أخرى مشمولة في الكتيب وجميعها في إطار نشر 

صحيح التوعية بطيور دولة الكويت.
 واف��اد بأن االص��دار االخير حمل عنوان )من 
نباتات الكويت( وه��و يقدم التعريف العلمي 
املبسط بنحو 16 نبتة فطرية من نباتات دولة 
الكويت لنشر صحيح املعرفة والتوعية البيئية 

النباتية.
 وقال الكوس أن اجلمعية تعد حاليا مجموعة 
من االص���دارات املتخصصة مشمولة بجوانب 
بيئية اخرى في البالد مبينا أن اجلمعية معنية 
بنشر مختلف آل��ي��ات التوعية البيئية غبر 
برامج وانشطة تتضمن النشر العلمي الورقي 
وااللكتروني اضافة الى إصدارات فيلمية توثيقية 
تتضمن احلياة الفطرية ومختلف انواع ومكونات 
البيئة الكويتية وذلك في إطار مسؤوليتها البيئية 

واملجتمعية.

انطالق الدورة التدريبية 
التخصصية األولى ملركز 

الروبوت الكويتي
 

 ان��ط��ل��ق��ت ي���وم أم���س ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التخصصية األول���ى ملركز ال��روب��وت الكويتي 
التابع لقطاع التنمية التربوية واألنشطة، التي 
تستهدف طلبة وطالبات املرحلة املتوسطة، 
وتستمر ه��ذه ال���دورة  مل��دة أسبوعني، وتهدف 
إل��ى ت��دري��ب الطلبة ع��ل��ى امل���ه���ارات اخل��اص��ة 
بالبرمجة والكهرباء وااللكترونيات، باإلضافة 
إل���ى التصميم ال��ه��ن��دس��ي اخل���اص مبسابقة 
السومو، وذلك ضمن شروط ومعايير عاملية، كما 
تضفي ج��و م��ن األل��ف��ة وال��ت��ع��ارف ب��ني الطلبة 
واملشاركني، وتعمل على استثمار وقت الفراغ 
مبا هو مفيد، كذلك يطور هذا النوع من الدورات 

املهارات العلمية والعملية  لدى الطالب.
و شارك في الدورة التدريبية التخصصية التي 
قدمها كل من املدرب عبد الوهاب القطان واملدرب 
عبد الوهاب الشراد ما يقارب 15 طالب وطالبة 
من مختلف املناطق التعليمية، ليتعلم من خاللها 
املتدربون اآلليات اجلديدة للبرمجة واالنتقال 
إلى مستوى متقدم فيها، علما بأن هذه ال��دورة 
التخصصية ال��ت��ي يقدمها امل��رك��ز ه��ي األول��ى 
من نوعها، والتي تدخل ضمن خطة وأنشطة 
برامج املركز للعام الدراسي 2018/2017م، 
وتوجيهات الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد، لتقدمي كل ما هو جديد 

ومفيد للطلبة والطالبات.

خالل االجتماع التخطيطي الذي عقد  على مسرح وزارة التربية

فيصل األستاذ: يجب غرس القيم في نفوس األبناء ضرورة
ريا�ض عواد 

 أكد مدير إدارة اخلدمة االجتماعية 
والنفسية في وزارة التربية فيصل 
األستاذ على ضرورة غرس القيم في 
نفوس األبناء وإيجاد احللول حلاالت 
العنف إن وجدت، واكتشاف أسبابها 
ومحاولة عالجها، وتشكيل جماعة 
القيم وال��ع��م��ل التطوعي للمرحلة 

الثانوية.
 ج�����اء ذل�����ك خ�����الل االج���ت���م���اع 
التخطيطي ال��ذي عقد  على مسرح 
وزارة ال��ت��رب��ي��ة مب��ش��ارك��ة م��راق��ب 
اخلدمة النفسية حصه الغامن ومراقب 
اخلدمة االجتماعية م��رمي العنزي، 
وبحضور املعنيني في مجال اخلدمات 
االجتماعية والنفسية ف��ي املناطق 
التعليمية الست، وقد تناول األستاذ 
اس��ت��ع��دادات وزارة التربية متمثلة 
بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية 
لعقد املؤمتر الثاني لإلدارة حول الدور 
املهني للباحث االجتماعي والنفسي 
ملواجهة العنف املدرسي،وذلك حتت 

شعار
 ) مدارس آمنة (، على إن يتم إعداد 
نشرة حتتوى على أسلوب املشاركة 
ب��ورق��ة عمل ح��ول العنف امل��درس��ي 

م��ن ق��ب��ل امل��ش��ارك��ني م��ن الباحثني 
ووزارة الداخلية وغيرها من اجلهات،  
باإلضافة إل��ى تشكيل جلنه علمية 

وإعداد برامج للحد من العنف.
و ت��ط��رق األس��ت��اذ  إل��ى اخلطوط 
الرئيسة خلطة عمل إدارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية للعام الدراسي 
2018/2017، إل��ى جانب اخلطة 
ال��س��ن��وي��ة وال��ش��ه��ري��ة وامل��ؤش��رات 

الرئيسة للتقرير ال��س��ن��وي للعام 
2017/2016، متمنيا مشاركة

امليدان بفعاليات املؤمتر وإع��داد 
دراسة خاصة بهذا الشأن، باإلضافة 
إلى تقدمي أوراق عمل خالل جلسات 

املؤمتر.
وأض������اف ب���أن���ه س��ي��ت��م تنظيم 
أرب��ع ورش عمل للباحثني وحتديد 
مشاركاتهم، إل��ى جانب إق��ام��ة ركن 

لكل منطقة تعليمية إلب��راز نتاجهم 
واجلهود التي يقوم بها قسم اخلدمة 
النفسية واالجتماعية للحد من العنف 

داخل أسوار املدرسة.
ومن جانبها أشارت مراقب اخلدمة 
النفسية حصة الغامن إل��ى موضوع 
التعثر الدراسي وتقليل نسب التعثر 
ال��دراس��ي  مبساعدة رؤس���اء أقسام 
اخلدمة االجتماعية والنفسية آملة 

ت��دن��ي ه��ذه النسب خ��الل السنوات 
القادمة. وبدورها أكدت مراقب اخلدمة 
االجتماعية م��رمي العنزي على إن 
السكن ي��ق��دم ك��اف��ة أوج���ه الرعاية 
واالجتماعية والنفسية والدينية 
والتعليمية والصحية لفئة الطالب 
الكويتيني املقيمني ب��ه، الف��ت��ة إلى 
دور مشرفي السكن االختصاصيني 
االجتماعيني وآلية تنفيذ خطة عمل، 

تتضمن أساليب العمل املهني والعديد 
من البرامج واألنشطة التي تقدم على 
م���دار ال��ع��ام ال��دراس��ي، وت��ه��دف إلى 
تدعيم احلياة األسرية ل��دى أبنائها 
ال��ط��الب، وحت��ق��ي��ق أه����داف اخل��دم��ة 
االجتماعية الوقائية والعالجية.

عقب ذلك مت فتح باب املناقشة للرد 
على أسئلة واستفسارات احلضور من 

قبل احملاضرين.

جانب من احلضور

»ديوان احملاسبة« يؤكد ضرورة تطبيق الدليل 
املوحد للتخلص من النفايات الطبية بدول اخلليج 

 اك��د دي���وان احملاسبة الكويتي ض���رورة تطبيق 
محتوى الدليل املوحد للتخلص من النفايات الطبية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي بشكل دقيق اضافة إلى 
إيالء أهمية لبرامج تقليل حجم النفايات من املنبع.

وق��ال الديوان في بيان صحفي أمس الثالثاء انه 
اختتم اعمال ورشة العمل )كفاءة عمليات التخلص 
من النفايات الطبية( التي استضافها مؤخرا مبشاركة 
جميع ال��دول األعضاء في املنظمة العربية لالجهزة 

العليا للرقابة املالية واحملاسبة )االرابوساي(.
ونقل البيان عن مدير ادارة الرقابة على االداء في 
ديوان احملاسبة عادل الكوت قوله ان من الضروري 
تكثيف الدورات التدريبية للعاملني باالجهزة الرقابية 
العليا في الدول العربية والتركيز على اعمال التدقيق 

اخلاصة بالرقابة البيئية.
وشدد الكوت الذي يشغل ايضا منصب رئيس فريق 
البيئة ورئيس اللجنة البيئية ملنظمة )األرابوساي( 
على ض���رورة زي���ادة ال��دع��م الفني وامل���ادي للجان 
مكافحة العدوى داخل املنشآت الصحية وزيادة الوعي 
والتثقيف البيئي وإعالم األفراد ذات الصلة مبخاطر 

عدم التخلص اآلمن من النفايات.
واك��د ض��رورة زي��ادة اإلج��راءات وتشديد الغرامة 
والعقوبات على مرتكبي املخالفات البيئية مشيرا 
إلى اهمية التنسيق بني اجلهات ذات الصلة من اجل 
توحيد ومتابعة اإلج���راءات مبا يتوافق بإجراءات 
التخلص من النفايات التخلص السليم كل حسب دوره 

واختصاصاته.

من جانبها ش��ددت مراقب ب��ادارة ضمان اجل��ودة 
ب��ال��دي��وان سلمى العيسى على اهمية استقطاب 
املختصني ف��ي مختلف امل��ج��االت العلمية والطبية 
والصناعية وغيرها للعمل في التدقيق البيئي الذي 
تقوم به األج��ه��زة العليا للرقابة فضال عن اش��راك 
القطاع اخلاص لعمل محارق متطورة للتخلص من 

النفايات مقابل حتصيل رسوم.
وأش��ارت الى ض��رورة زي��ادة التوعية فيما يخص 
النفايات الطبية في املستشفيات واع��داد حملة في 
األم��اك��ن العامة ل��زي��ادة توعية املجتمع وض��رورة 
مخاطبة اجلهات املختصة ومؤسسات املجتمع املدني 
لتطوير الية التخلص من النفايات حتى يتم التخلص 

جانب من اختتام اعمال ورشة العمل منها بأقل املخاطر على البيئة واملجتمع.

فيصل االستاذ ومرمي العنزي


