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تقدم سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الــوطــنــي، والــشــيــخ مشعل األحــمــد نــائــب رئيس 
احلرس الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 
ــن، وإلــى منتسبي  املسلحة وسمو ولــي عهده األم
احلــرس الوطني من قــادة وضباط وضباط صف 
وأفراد مبناسبة شهر رمضان املبارك، سائلن الله 
العلي القدير أن يعيده على الكويت واألمتن العربية 

واالسالمية باخلير واليمن والبركات وأن يدمي على 
الكويت نعمة األمن واألمان في ظل قيادتها الرشيدة. 
هذا وقد أصدر وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي قــرارا باإلفراج 
عــن جميع منتسبي احلـــرس الوطني املوقوفن 
انضباطيا، بناء على تعليمات القيادة العليا للحرس 
الوطني اكتفاء باملدة التي قضاها كل منهم وذلك 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. 

الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي

إجنازات عدة ملكونات البرنامج املتكامل لتطوير التعليم

الفارس: نعمل على النهوض بالتعليم وحتقيق املزيد من اإلجنازات

ـــازات  ــرض الــتــقــدميــي إلجن ــع خــلــص ال
البرنامج املتكامل لتطوير التعليم إلى 
ـــــازات األســاســيــة  ــن اإلجن ــد عـــدد م ــدي حت
للمكونات اخلمسة للبرنامج املتكامل 
لتطوير التعليم خالل الفترة الزمنية من 
شهر فــبــرايــر املــاضــي وحــتــى شهر مايو 
اجلــــاري، وذلـــك بحضور وزيـــر التربية 
ــر التعليم العالي د.محمد الفارس  ووزي
والــوكــيــل املساعد للمنشآت والتخطيط 
د.خالد الرشيد والوكيل املساعد للتعليم 
العام فاطمة الكندري ومددير املركز الوطني 
لتطوير التعليم د.صبيح املخيزمي ومديري 
املناطق التعليمية وخبراء البنك الدولي 
وعــدد من املعنين في مكونات البرنامج 
املتكامل لتطوير التعليم باإلضافة إلى 
عدد من التربوين واملوجهن من مختلف 

مجاالت التعليم.
ــر التربية ووزيـــر التعليم  وأثــنــى وزي
العالي د.محمد الــفــارس على اجنـــازات 
املــكــونــات اخلــمــســة للبرنامج املتكامل 
لتطوير التعليم معربا عن أمله في النهوض 
بالعملية التعليمية من خالل حتقيق املزيد 

من االجنازات على املستويات كافة
وشملت إجنــــازات املــكــون األول الــذي 
يعنى باملناهج الدراسية تطبيق املنهج 
القائم على الكفايات على الصعيد الوطني في 
الصفن الثاني والسادس وإعداد كافة معلمي 
الصفوف الثالث والسابع للعام الدراسي 
2018/2017، إلى جانب التوافق على األدلة 
االرشادية املنقحة، والسياسات التشغيلية 
وأدوات التقومي،  والتدريب على السياسات 
املنقحة للتقومي على جميع املستويات 
املهنية وتضمنت 140 مدرب أساسي، 16 
موجه عــام و77 موجه أول و300 موجه 
فني و100 مدير مــدرســة و1640 رئيس 
قسم، باإلضافة إلى تدريب 100 مؤلف كتب 
دراسية لتأليف كتب الصفن الرابع والثامن 
عالوة على ذلك مت االنتهاء من إعداد مناهج 
ومعايير مناهج املرحلة الثانوية لكافة املواد 
الدراسية ماعدا )الرياضيات القسم االدبي، 
والعلوم بفروعه اجليولوجيا واألحــيــاء 

والكيمياء والفيزياء(.
ــازه في املكون الثاني  وحــول ما مت إجن
الــذي يختص بالتنمية املهنية املستمرة 

للمعلم، فقد مت عمل سلسلة من املراجعات 
لإلطار املرجعي للمعلم وأخذ املالحظات من 
)وزارة التربية/كلية التربية األساسية/
كلية التربية(، ومت حتكيم ومراجعة اإلطار 
املرجعي للمعلم في 17 أبريل 2017، وأنهت 
جلنة التنمية املهنية أعمالها بتقدمي مسودة 

أولية إلطار التنمية املهنية.
وفيما يتعلق باملكون الثالث الذي يشمل 
كفاءة املدرسة وشملت إجنازاته محورين، 
ــي احملـــور األول  الــــــذي يتعلق  فــقــد مت ف
بتعديل الهيكل التنظيمي لإلدارات املدرسية 
املطورة  ) املدارس الفاعلة(، فقد متاالنتهاء 
من تعديل مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس 
ـــع االخــتــصــاصــات وعمل  الــفــاعــلــة ووض
بطاقات الوصف الوظيفي وشــروط شغل 
الوظائف وجاري رفع املقترح إلى اجلهات 
املختصة ألخــذ املــوافــقــات الــالزمــة،ومت 
تشكيل فريق لــدراســة الهيكل التنظيمي 
للمنطقة التعليمية. أمــا اجنــازات احملور 
الثاني من املكون الثالث املتعلقة بتهيئة 
امليدان لتطبيق مشروع املدارس الفاعلة في 
العام الدراسي القادم 2017 – 2018 م، فقد 

مت حتقيق التنمية املهنية املستدامة وعملية 
التدريب األساسي، وتطبيق شامل لشعبة 
حتسن األداء املدرسي في جميع مــدارس 

التعليم العام عدا رياض األطفال.
وحول احملور الرابع الذي يعنى بكفاءة 
ومساءلة نظام التعليم فقد مت اعتماد خطة 
تطوير اختبارات ميزة الوطنية من قبل 
جلنة التسيير، وإعـــداد %59 مــن أسئلة 
اإلختبارات ومراجعتها باالضافة الى إعداد 
املسودات األولية الستبانات دراسة ميزة 

الوطنية.
امــا بالنسبة للمكون اخلامس املتعلق 
بالسياسات التربوية وصنع القرار ودعم 

عملية التنفيذ، فقد مت
استكمال املــواصــفــات الفنية جلميع 
الدراسات املتفق عليها في آخر إجتماع لبعثة 
املراجعة املشتركة والدعم الفني، إضافة إلى 
البدء في التخطيط ملنتدى التعليم األول 
كجزء من اإلستراتيجية اإلعالمية املعتمدة 
لبرنامج إصالح التعليم املتكامل/املرحلة 
الثانية من برنامج التعاون الفني لتحسن 

جودة التعليم في املدرسة.

جانب من احلضور وزير التربية متحدثا

بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس بالشهر الفضيل

 العوضي: دفن اجلنائز ليال خالل »رمضان«
أكد مدير إدارة شئون اجلنائز 
ببلدية الكويت د. فيصل العوضي 
عن جاهزية إدارة شئون اجلنائز 
الستقبال شهر رمضان املبارك، 
ــــال فـــي تــصــريــح لــه:نــظــرا  وق
الرتفاع درجــات احلــرارة صيفا، 
وحرصا منا على تيسير اخلدمات 
والتخفيف على أهالي املتوفن 
واملشيعن أثناء تشييع اجلنائز 
والصالة عليها ودفنها، فقد تقرر 
أن تكون مواعيد دفــن اجلنائز 
خــالل شهر رمضان املــبــارك في 
الــعــاشــرة صباحا وبــعــد صالة 

العصر والعاشرة مساء.
وأشار د. العوضي بأن االدارة 
قامت بتوفير جميع مايلزم من 
ــاءة كافية، ومظالت متنقلة  إض

مكيفة، باإلضافة إلى توفير سيارة أسعاف بالتعاون 
مع وزارة الصحة تتواجد يوميا خالل شهر رمضان 

في فترة موعد دفان العصر.
 واختتم د. العوضي تصريحه 
بالقول بأن االدارة وضعت خطة 
لــأعــمــال املستقبلية تضمنت 
إفتتاح صالة تعزية جديدة ملقبرة 
صبحان خــالل االيـــام املقبلة، 
واالنتهاء من املوافقات إلنشاء 
مسجد كبير ملقبرة الصليبيخات 
السنية بالتنسيق مــع وزارة 
ـــرب اإلنــتــهــاء من  األوقـــــاف، وق
صــالــة تعزية جــديــدة باملقبرة 
اجلعفرية، باإلضافة إلى االنتهاء 
ـــــراءات تــوســعــة مقبرة  ــن إج م
الصليبيخات السنية واجلعفرية 
وغــيــر املسلمن بالتنسيق مع 
إدارة املساحة وإدارة اإلنشاءات، 
الفتاُ إلى أن مت اإلنتهاء من جتديد 
صالة التعزية وتبديل التكييف بالكامل وتركيب 

مظالت حول الصالة في مقبرة اجلهراء.

د. فيصل العوضي

7 ماليني دينار تنفيذا حلكم قضائي نهائي البلدية حصلت 

 املنفوحي: لن نتقاعس عن استرداد حقوق الدولة أيا كان »املدين«

ــام البلدية املــهــنــدس أحمد  ــد مــديــر ع أك
املنفوحي أن ميزانية البلدية مت إقرارها 
بشكل رسمي من قبل جلنة امليزانيات في 
ــأداء البلدية  ــادت ب مجلس األمــة والتي أش
وتعاونها مشيرا إلى أن هذا األمر يستدعي 
بالضرورة التعاون التام واملطلق من قبل 
ـــاء الــقــطــاعــات ومــــدراء االدارات مع  رؤس
مالحظات مراقبي ديوان احملاسبة بالبلدية 
والــرد عليها بوضوح وشفافية واستيفاء 
كافة التساؤالت املطروحة بشأنها وذلك 
تطبيقا للنص الدستوري الذي يدعو للتعاون 
مع ديوان احملاسبة بالشكل الذي يحقق مراد 

املشرع.  جاء ذلك خالل اجتماع للمنفوحي 
مــع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق 
حضره مراقبو ديوان احملاسبة في البلدية 
ــذيــن أشـــاد ممثلهم مبــا يقدمه اجلهاز  وال
التنفيذي بالبلدية من تعاون وما تبديه من 
شفافية االمر الذى كان له األثر االيجابي على 
تقارير الديوان الشهرية مؤكدا أن العمل بن 
الطرفن لم يعد يتسم بأية حساسية قناعة 
من اجلميع بالدور الذي يؤديه كل طرف في 

إطار املهام املناطة به وفق القانون.
وقال : نقوم بعملنا ألجل تفعيل الرقابة 
وهو هدف بات يوقنه املسئولون عن البلدية 

حيث نناقش معا أوال بأول أية مالحظات من 
اإلدارة املعنية وجند جتاوبا كبيرا.

 وثمن املهندس املنفوحي خالل االجتماع 
أداء وجهود االدارة القانونية في البلدية 
والتي استطاعت أخيراَ حتصيل مبلغ قرابة 
سبعة مالين دينار تنفيذا حلكم قضائي 
نهائي رغــم املعوقات التي صادفت عملية 
التنفيذ مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدية 
لن تألوا جهدا أو تدخر وسعا في سسبيل 
استرداد األموال العامة وقال : سنالحق حق 
الدولة ولو كان املطلوب دينارا واحدا كائنا 

من كان )املدين(.

وقال املنفوحي سبق وأن مت املوافقة على 
مخاطبة التسجيل العقاري مبوافقة البلدية 
على نقل امللكية من املورث إلى الورثة حسب 
ــة ومت عــرض مقترح  ــورث كشف حصر ال
جديد من قبل رئيس قطاع املساحة بأن يتم 
استكمال نقل امللكية العقارية من املورث الى 
الورثة أو بعض الورثة ) حاالت التخارج ( 
فضال عن بحث مقترح آخر مقدم من رئيس 
قطاع املساحة ببحث نقل امللكية في ) حاالت 
الهبة ( لأقارب من الدرجة األولى ووافقت 
اللجنة على أن يتم تكليف رئيس قطاع 

املساحة مبخاطبة التسجيل العقاري بذلك.

جانب من االجتماع  م. أحمد املنفوحي متحدثا
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البلدية ملراجعة  احلاجة  دون  والتخارج«  »الهبة  حاالت  في  الورثة  إلى  امل��ورث  من  العقارية  امللكية  نقل 

العتيبي: مساجد »األحمدي« استعدت 
باملراكز الرمضانية الستقبال الشهر الفضيل

ــر إدارة مساجد  ــدي ــن م ــل اع
ــدي فــي وزارة  ــم محافظة األح
ـــاف والــشــؤون اإلسالمية  األوق
الدكتور أحمد العتيبي أن إدارة 
ــد مــحــافــظــة األحـــمـــدي  ــاج ــس م
وضعت خطة شاملة استعدادا 
الستقبال شهر رمضان املبارك 
برعاية كرمية من وكيل وزارة 
ـــاف والــشــؤون اإلسالمية  األوق
املــســاعــد لقطاع املــســاجــد وليد 

الشعيب.
وقـــال العتيبي فــي تصريح 
صحافي أن األنشطة والفعاليات 
ــا إدارة مساجد  ــه ــدت ــي أع ــت ال
محافظة االحــمــدي تشمل على 
مسابقات حلفظ الــقــرآن الكرمي 
في 24 مسجد موزعة على مناطق 

احملافظة املختلفة باإلضافة إلــى دروس اميانية 
ودورات متخصصة ومــحــاضــرات عامة تتحدث 
جميعها حــول شهر رمــضــان والصيام واحكامه 
بهدف اطالع اجلمهور وتعليمهم وتثقيفهم بفتاوى 
الصيام وذلك من خالل االستعانة باملشايخ الثقال 

الذين لهم حضور جماهيري كبير.
مضيفا ان إدارة مساجد محافظة االحمدي أعدت 
10 مراكز رمضانية الستقبال املصلن خالل ليال 

شهر رمضان املبارك مت توزيعها 
على مناطق احملافظة بالتعاون 
ـــاف والــشــؤون  مــع وزارة األوق
ــدد مــن الشركات  اإلسالمية وع
الراعية واملساهمة مع اإلدارة في 

تنظيم هذه الليالي املباركة.
وتــابــع العتيبي كما يوجد 
حملة للتبرع بــالــدم بالتعاون 
ــك انطالقا من  ــدم وذل مــع بنك ال
قيمة الشراكة املجتمعية الواردة 
في استراتيجية وزارة األوقاف 
وحتقيقا ملبدأ تكاتف جميع افراد 
املجتمع ومؤسساته للتعاون 
من اجل من يرقدون على األسرة 
ــى إقامة  البيضاء بــاإلضــافــة إل
ـــرة الـــقـــدم ألبــنــاء  دورة فـــي ك

احملافظة.
وأوضـــح ان إدارة مساجد محافظة االحمدي 
فضلت تعميم الفائدة على اكبر عدد من الشرائح 
ــدروس واحملــاضــرات التي ستقام  املستفيدة من ال
خالل ليال رمضان مما دعاها إلى وضع فكرة تنظيم 
ندوة جماهيرية خالل إحدى ليال العشر اآلواخر 
من شهر رمضان في احد املوالت التجارية مبحافظة 
االحمدي حتى تعم الفائدة ونصل إلى أكبر شريحة 

ممكنة من أبناء املجتمع.

د. أحمد العتيبي 

اجلويسري يسأل عن تشييد كنيسة في 
»سلوى« دون موافقة اجلهات املختصة

تساءل نائب رئيس املجلس 
البلدي مشعل اجلويسري عن 
إقامة كنيسة في منطقة سلوى 
السكنية فــي إحـــدى املــنــازل 
التي مت بيعها مؤخرا، مشددا 
على كيفية الــســمــاح إلقامة 
الكنيسة فــي منطقة سكنية 
دون أخذ املوافقات من اجلهات 

املختصة.
ـــري في  ـــس ـــوي وقـــــال اجل
تصريح صحافي الى ان هناك 
معلومات مؤكده من بيع إحدى 
القسائم السكنية في منطقة 
ســلــوى وتشييد كنيسة في 
املنزل، مما نتج عنه إستياء من 
اصحاب املنزل من املواطنن 

املجاورين للكنيسة الذين يتسألون عن قانونية وضع الكنيسة بن 
منازلهم.

وبن اجلويسري انه اذا كان مسموح بتشييد اي منشأة أو استعمال 
في املناطق السكنية البد ان تكون هناك اجــراءات من اجلهات املختصة 

وموافقات خاصه من اجليران.

 مشعل اجلويسري

»التربية« أقامت محاضرة »الذكاء االجتماعي مفتاح التواصل مع اآلخرين« 
أقامت اإلدارة العامة للخدمة النفسية 
واالجتماعية بوزارة التربية محاضرة 
بــعــنــوان ) الــذكــاء االجتماعي مفتاح 

التواصل مع اآلخرين (
و ألقتها الدكتورة منيرة القطان على 
مسرح وزارة التربية وأن الهدف من 
احملاضرة هو تعزيز القيم والعالقات 
ــن املــوظــفــن. وذكـــرت  االجــتــمــاعــيــة ب
القطان  أن هناك أنـــواع مــن الــذكــاءات 
ــاء اللغوي  ــذك والشخصيات منها ال
واحلركي والذاتي والبصري فيما أكدت 
القطان إلــى أن الــذكــاء االجتماعي هو 
أول مفتاح التواصل مع اآلخرين وأنه 
يعني بالقدرة على التحليل االجتماعي 
وعــلــى اكــتــشــاف مشاعر واهتمامات 
اآلخرين ببصيرة نافذة فيما أوضحت 
أن االبتسامة هي أفضل طريقة لكسب 
ــاء والتأثير فــي اآلخــريــن كما  ــدق األص
تعتبر االبتسامة هي أول ما يجذب معظم 

الناس إلى أي شخص آخر.
وأوضحت القطان أن خطوات الذكاء 
االجتماعي تكمن في التعرف على احلالة 

ــدرة على تذكر  ــق النفسية للمتكلم وال
األسماء والوجوه ورسم االبتسامة على 
الوجه واكتساب روح الدعابة والقدرة 
على فهم النكتة واالشتراك مع اآلخرين 
في مرحهم كذلك تقبل النقد وإذكــاء روح 
النقاش واحترام حق اآلخرين في التعبير 
ــادت القطان أن هناك  عن آرائــهــم، كما أف
أمنـــاط متعددة للشخصيات ومعرفة 
ــاص ســواء  ــخ كيفية التعامل مــع األش

مسئولن أو زمالء في العمل وخارجه.
فيما بينت القطان  أن هناك مقومات 
أساسية تتوافر بالشخصية الذكية 
وهي أن يكون املرء كثير األسئلة تواق 
للمعرفة كما أن الذكي اجتماعيا مييل 
للشعور بــالــوحــدة ألن هــذه الــوحــدة 
ـــراره أنفسهم يبدعون  جتعلهم فــي ق
ويكونون في قمة توجههم العقلي وفي 
ختام احملــاضــرة حرصت القطان على 
توجيه احلــضــور نحو التحلي بهذة 
الــســمــات والــصــفــات حتى نخلق جوا 
من احلب واأللفة والتعاون في محيط 

 د. منيرة القطان محاضرةالعمل.  


