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 أكد مدير املركز العربي للبحوث 
التربوية ل��دول اخلليج الدكتور 
سليمان العسكري أهمية صناعة 
السياسات التربوية في ظل العالم 
املتسارع في تطوراته خصوصا 
ف��ي مجال التجديدات التربوية 

وتطبيقاتها امليدانية.
 وق���ال ال��دك��ت��ور العسكري ل� 
)كونا( أم��س االثنني على هامش 
افتتاح الدورة ال27 ملجلس أمناء 
املركز )مقره الكويت( إن االجتماع 
يهدف ال��ى ت��ب��ادل خ��ب��رات ال��دول 
االعضاء وما تعكسه من اولويات 
التطوير ف��ي خططها التربوية 

وتطلعاتها املستقبلية.
 واش��ار ال��ى اهمية االستعانة 
باجلهود املبذولة في تطوير جودة 
التعليم الى جانب اجراء دراسات 
حديثة تتكيف مع البيئة اخلليجية 
للسعي في رف��ع مستوى فعالية 
وكفاءة املؤسسات التعليمية في 

الدول االعضاء.
 واك��د حرص املركز على تنفيذ 
نشاطات البرامج حسب خططها 
امل��ع��ت��م��دة وب��رام��ج��ه��ا الزمنية 
موضحا أن امل��رك��ز يعد االص��دار 
التربوي رب��ع السنوي بعنوان 
)مستقبليات تربوية( يهدف الى 
تعميق الوعي بالقضايا التربوية 

عامليا واقليميا.
 وذك��ر أن امل��رك��ز يحرص على 
أمرين أساسيني اولهما استيفاء 
اجل���وان���ب ال��ن��وع��ي��ة ف��ي العمل 
البحثي وثانيا رص��د التوجهات 

التربوية املستقبلية على مستوى 
العالم.

 وق���ال ان امل��رك��ز يسعى ال��ى 
مواكبة التوجهات العاملية في 
تطوير التعليم وجتويد مخرجاته 
في الوقت الذي تتركز فيه اجلهود 
ع��ل��ى تنفيذ ال��ب��رام��ج املعتمدة 

واجنازها في مواعيدها القررة.
 ول��ف��ت العسكري إل��ى أهمية 
تعزيز العالقات بني الدول االعضاء 
لتيسير ت��ب��ادل املعلومات بينها 
حول مشروعات التطوير التربوي 
ونتائجها واالستفادة من اخلبرات 
املتنوعة املستمدة منها وتكثيف 

اجلهود في القضايا املشتركة.
 واش��ار إلى أن للمركز وال��دول 

االع���ض���اء ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��رام��ج 
التربوية واهمها برنامج جتويد 
التعليم وبرنامج رعاية املوهوبني 
الى جانب الكتاب املسموع وغيرها 
من البرامج التربوية التي تهدف 
م��ن خاللها ال���دول االع��ض��اء الى 
تطوير عملية التربية والتعليم في 

بلدانهم.
 وكشف عن برنامج مهم وهو 
)معجم الفاظ االطفال للمؤلفني( 
الذي يجري حاليا االتفاق مع جهة 
متخصصة لتنفيذه واخل���روج 
مبعجم يزود مؤلفي كتب االطفال 
مبعجم لغوي مبني بشكل منهجي 

من حيث املفهوم والداللة.
 وب��ني العسكري أن البرنامج 

يساعد املؤلفني في مخاطبة االطفال 
ليستعينوا به في تنمية ثروتهم 
اللغوية ويساعدهم في استخدام 

الفاظ مناسبة لكل شريحة عمرية.
 وعلى صعيد متصل أعلن عن 
ان��ع��ق��اد امل��ؤمت��ر ال��ت��رب��وي )دور 
املعلم في كفاءة التعليم( في مملكة 
البحرين خالل الفترة من 24 إلى 
26 ابريل املقبل الذي اوصى بعقده 
مجلس االم��ن��اء في دورت��ه ال 26 
مبشاركة وفود من وزارات التربية 
والتعليم وع��دد من االس��ات��ذة في 

كليات التربية في الدول االعضاء.
 وأعرب العسكري عن سعادته 
بانعقاد ال��دورة ال 27 على ارض 
الكويت ال��ت��ي تستضيف املركز 
مرحبا مبمثلي ال���دول االع��ض��اء 
على ج��ه��وده��م ف��ي دف��ع احلركة 
التربوية التي تسهم ف��ي تنمية 
العملية التربوية لتواكب احدث 

االنظمة.
 يذكر أن املركز العربي للبحوث 
التربوية ل��دول اخلليج هو مركز 
إقليمي متخصص ف��ي البحوث 
والدراسات التربوية لدول اخلليج 
ويتخذ من دول��ة الكويت مقرا له 
وي��ه��دف إل��ى اإلس��ه��ام ف��ي تطوير 
العملية التربوية وتنميتها في 
ال��دول األعضاء على أسس علمية 
مبا يضمن لها التجديد والتكامل 
على النحو ال��ذي يجعلها عامال 
مؤثرا وقوة فعالة في تنمية الثروة 
البشرية والتطوير االجتماعي 

واالقتصادي للدول األعضاء. 

الدكتور سليمان العسكري

مدير مركز البحوث التربوية اخلليجي 
 كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت يؤكد أهمية صناعة السياسات التربوية 

عن تواصل احلمالت التفتيشية التي يقوم بها 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية 
على املطاعم و األس���واق وامل��خ��ازن وم��راك��ز 
بيع وت���داول امل���واد الغذائية خ��الل الفترتني 
الصباحية واملسائية. وفي هذا السياق نفذت 
النوبات )ب،ج( التابعني لفريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة الفروانية حمالت تفتيشية 
ليومني على التوالي حيث مت خاللها رصد أحد 
االسواق املركزية باحملافظة حيث تبني من خالل 
الكشف بوجود مواد تالفة ومنتهية الصالحية 
ومت اتالفها على الفور إلى جانب وجود كميات 

كبيرة من براز القوارض »الفئران«.
 وأش��ارت اإلدارة بان املفتشني قاموا بغلق 
ال��س��وق امل��رك��زي على ال��ف��ور غلق إداري���ا إلى 
جانب حترير العديد من املخالفات متثلت في 
عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، تخزين مواد 
غذائية منتهية الصالحية احملددة على عبواتها، 

وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا.
 وناشدت االدارة أصحاب االسواق املركزية 
مبراجعة تواريخ وصالحيات امل��واد الغذائية 
في حال وجود مواد منتهية الصالحية يتطلب 
االم��ر تسليمها ملركز البلدية إلتالفها حتي 

اليقعوا حتت طائلة املساءلة القانونية، الفتة 
إل��ى أن احل��م��الت مستمرة لرصد اي مخالفة 

واتخاذ االجراءات القانونية بحقها على الفور.
ودعت االدارة اجلميع بعدم التردد بالتواصل 

عبر مواقع التواصل االجتماعي للبلدية @
kuwmun أو االت��ص��ال ب��اخل��ط الساخن 
)1844448( في حال وج��ود أي استفسار أو 

مالحظة يخص العمل البلدي.

»بلدية الفروانية« تغلق أحد األسواق املركزية

إغالق السوق املركزي
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جانب من افتتاح الدورة ال27 ملجلس أمناء املركز

  متكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية من رفع طنني من املخلفات 
ال��ض��ارة للبيئة البحرية ال��ت��ي جنحت في 
ساحل أبو احلصانية إثر األمطار التي شهدتها 
البالد أخيرا. وقال مسؤول العمليات البحرية 
بالفريق وليد الشطي لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( إن الفريق يقوم حاليا بحملة تطوعية 
لتنظيف مخلفات األمطار التي هطلت أخيرا 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبلدية 
الكويت. وأضاف الشطي أن املخلفات املرفوعة 
تنوعت ب��ني أك��ي��اس بالستيكية ومعلبات 
وأخشاب خرجت من مجارير األمطار وكانت 
بكميات كبيرة جدا سببت تلوثا كبيرا للساحل 
مما تطلب تدخال سريعا لرفع هذه امللوثات 
ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى ال��س��اح��ل بسبب األم���واج 

العالية والرياح اجلنوبية.
وأوض���ح أن ه��ذا العمل البيئي سيستمر 
عدة أي��ام حتى رفع كل املخلفات الفتا إلى أن 
الكثيرين من املتطوعني تداعو عبر وسائل 
التواصل االجتماعي من أج��ل التدخل لرفع 
هذه املخلفات قبل استقرارها في قاع البحر 

مما ساعد الفريق بسرعة على عمل الترتيبات 
ال��الزم��ة بالتنسيق م��ع اجل��ه��ات التطوعية 
واحل��ك��وم��ي��ة. وأك���د ض���رورة تشكيل فريق 
هندسي وفني من أجل معاجلة هذه املشكلة 
البيئية التي حتدث سنويا عند هطول األمطار 

واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب العاملية ف��ي هذا 
امل��ج��ال م��ن خ��الل وض��ع ف��الت��ر خ��اص��ة عند 
مخارج مجارير األمطار لوقف تسرب املخلفات 
البالستيكية واملعلبات والتي عادة ما تخرج 

لدى هطول األمطار الغزيرة.

»فريق الغوص« يرفع طنني من املخلفات بساحل 
أبواحلصانية في حملة تطوعية عقب األمطار 

جانب من احلملة التطوعية لتنظيف مخلفات األمطار


