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أكد وزير التربية وزير التعليم 
العالي الكويتي الدكتور محمد 
الــفــارس أهمية مــشــروع وزارة 
الــتــربــيــة الــوطــنــي )الــبــرنــامــج 
املتكامل لتطوير التعليم( الذي بدأ 
تطبيقه في 2015 بالتعاون مع 

البنك الدولي.
 وقـــال الـــوزيـــر الـــفـــارس في 
تصريح ل )كــونــا( على هامش 
اجتماعاته في البنك الدولي مساء 
الثالثاء ان وزارة التربية تقوم 
االن بإعادة النظر في تقييم جميع 
مكونات هذا البرنامج مع البنك 
الدولي لتطوير ومتابعة االداء 
وحتسينه مضيفا “نحن نسير في 

الطريق الصحيح«.
 وأضــــاف أن “هناك توجه 
لتطوير بعض القضايا ســواء 
املتعلقة بتطبيق املناهج اجلديدة 
وتدريب املعلمني وكيفية وضع 
خطط تنفيذية لــهــذه املشاريع 

املستقبلية«.
 واشــار الــفــارس الــى ان أبرز 
املواضيع الذي متت مناقشتها مع 
البنك الدولي أيضا تركزت على 
أهمية استمرارالتوعية االعالمية 
لتعريف املجتمع بالبرنامج الفتا 

الــى ان وزارة التربية مستمرة 
في تطبيق املنظومة التعليمية 
فــي جميع مكوناتها مــن خالل 
استغالل اخلبرات املوجودة من 

مستشاري البنك الدولي.
 واوضــح ان الهدف الرئيسي 
من الزيارة هو حتسني إجــراءات 
التطبيق الــذي ســوف تتمخض 
عنه بعض اخلطط املستقبلية 
لتطوير آلية التطبيق وتوفير 
إمكانات حديثة لدعم آلية التطوير 
خاصة فيما يتعلق باستخدام نظم 
حديثة في توفير برامج للتطوير 
املهني للمعلم تختلف عن النظام 
التقليدي الــذي يركز “على ان 

املعلم يعلم املعلم االخر«.
ـــارس ان وزارة  ـــف ــــد ال  واك
التربية بصدد وضــع منظومة 
جديدة الستخدام نظام التدريب 
للمعلمني عبر االنترنت وتوفير 
قاعدة من البرامج التدريبية لهم. 
وبني ان الهدف من زيارته ملعهد 
مــاســاشــوســتــس للتكنولوجيا 
)MIT( مبـــديـــنـــة بــوســطــن 
ــي واليـــة مــاســاشــوســتــس هو  ف
مناقشة امكانية استغالل النظم 
املستخدمة في تدريب املعلمني 

عبر االنترنت لتحسني اداء املعلم 
فــي استخدامه ملنهج الكفايات 
والـــذي يــأتــي جـــزءا مــن أهــداف 
املكون الثاني للبرنامج والــذي 

يختص بالتطوير املهني للمعلم.
ــه زار  ــى ان ــارس ال ــف  ولــفــت ال
ايضا معمل عبداللطيف جميل 
العاملي للتعليم )J-WEL( الذي 
ــم كــل مــن املعلمني  يسهم فــي دع
ـــات  ـــوم ـــك واجلــــامــــعــــات واحل
وإحداث ثورة في فعالية التعليم 

والوصول إليه.
 مــن جانبه اكــد عميد مجلس 
املــديــريــن التنفيذيني واملــديــر 
ــي  ــدول الــتــنــفــيــذي فــي الــبــنــك ال
الدكتور ميرزا حسن في تصريح 
ممــاثــل ل)كــونــا( أهمية زيــارة 
الوزير الفارس خالل هذه املرحلة 
موضحا ان النقاشات ركزت على 
العنصر البشري وبناء القدرات 
البشرية واالعالم التربوي.  واكد 
حــســن ان تنمية االقــتــصــادات 
بشكل اكــبــر يسهم فــي حتقيق 
التنمية وخلق فرص عمل مشددا 
على ان العنصر األساسي لنمو 
االقــتــصــادات هــو االعــتــمــاد على 

العنصر البشري.

 وبـــني ان بــرنــامــج الــتــعــاون 
ــذي انطلق بني  االستراتيجي ال
دولة الكويت والبنك الدولي في 
عــام 2015 يقوم بنقل اخلبرات 
املكتسبة مــن الـــدول وكيف يتم 
البدء بعمل االصالح في التعليم 

ومخرجات التعليم.
 وأثــنــى الــدكــتــور حسن على 
جهود الوزير الفارس واصــراره 
على ان يتم تطبيق هذا البرنامج 
اإلصـــالحـــي حــتــى يــتــم حتقيق 

النتائج املرجوة.
 وقــال ان هــذا البرنامج يركز 
على خمسة مكونات هي تطوير 
املناهج املدرسية وحتسني اداء 
املعلم وتطوير القيادة املدرسية 
واملــنــاخ التعليمي فــي الكويت 
مؤكدا ايضا أهمية اعادة النظر في 
اجلانب اإلعالمي وتوعية املجتمع 

بالبرنامج.
ــد وزارة التربية   ويــضــم وف
كال من مدير عام املركز الوطني 
لتطوير التعليم الدكتور صبيح 
املخيزمي ومستشار الوزير يسرى 
العمر ومدير الشؤون التعليمية 
واإلداريــــة مبكتب الــوزيــر أنــور 

العوضي.

أكد أهمية البرنامج املتكامل لتطوير التعليم 

 الفارس: »التربية« تعتزم وضع منظومة جديدة الستخدام 
نظام التدريب للمعلمني عبر اإلنترنت

د. محمد الفارس أثناء اجتماعات البنك الدولي

محافظ األحمدي بحث مع سفير اليمن 
إمكانات التعاون على صعيد احملليات

استقبل محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد في مكتبه 
بديوان عام احملافظة ، سفير 
اجلمهورية اليمنية لدي دولة 
ــت عــلــي مــنــصــور بن  ــوي ــك ال
سفاح ، حيث جري التعارف 
وتبادل األحاديث الودية التي 
تناولت الــعــالقــات الثنائية 
التي تربط البلدين الشقيقني 
وُســبــل تعزيزها فــي جميع 
املجاالت ، وتطرق اللقاء إلى 

بحث فرص تطوير التعاون 
املشترك وتبادل اخلبرات بني 
البلدين على مستوى األنظمة 
اإلداريــة احمللية عموماً وعلى 
صعيد احملافظات واملناطق 

علي وجه اخلصوص.
وتقدم احملافظ اخلالد في 
ختام اللقاء بالشكر والتقدير 
الي السفير بن سفاح ، متمنياً 
التوفيق والــنــجــاح جلهوده 
 مـــن أجــــل الـــدفـــع بــعــالقــات 

األخــوة بني البلدين إلى آفاق 
أرحب .

وعـــبـــر الــســفــيــر الــيــمــنــي 
علي بــن سفاح عــن سعادته 
وامتنانه حلــفــاوة استقبال 
اخلــالــد ، معرباً عــن التقدير 
البالغ للرعاية التي حتظى 
بــهــا الــبــعــثــة الدبلوماسية 
لبالده واجلالية اليمنية على 
الصعيدين الرسمي والشعبي 

في دولة الكويت .

الشيخ فواز  اخلالد مستقبالً السفير علي منصور بن سفاح

دشــنــت حملة )الــكــويــت الــى 
جانبكم( أمس األربعاء مشروع 
توزيع أربعة آالف سلة غذائية 
لألسر الفقيرة واملــتــضــررة من 
احلـــرب فــي محافظة )عــمــران( 

باليمن.
وأكـــد عضو الهيئة اليمنية 
ــة لـــالغـــاثـــة طــــارق  ــي ــت ــوي ــك ال
عبدالواسع في تصريح صحفي 
ــي ضمن  ــأت ـــذا املـــشـــروع ي أن ه

املرحلة الثالثة من مشاريع حملة 
ــذي  ــى جانبكم( وال )الــكــويــت إل
يستهدف األسر الفقيرة واملعدمة 

والنازحة جراء احلرب.
واضاف ان “اربعة آالف أسرة 
من محافظة )عمران( تستفيد من 
هذا التوزيع” مبينا أن هذه السالل 
ــك لتخفيف  تكفي ملــدة شهر وذل
من وطــأة حاجة هذه األســر التي 

تعاني من ضيم النزوح.

وأعرب عبدالواسع عن شكره 
لــدولــة الكويت أمــيــرا وحكومة 
وشعبا على هذا اخلير املستدام 
والعمل االنساني جتاه إخوانهم 

اليمنيني.
من جانبه أشاد عضو املجلس 
احمللي ملديرية )خمر( عبدالكرمي 
ـــذي توليه  حــنــش بــاالهــتــمــام ال
دولة الكويت جتاه ابناء الشعب 
اليمني عامة ومحافظة )عمران( 

خاصة من خالل تقدمي املساعدات 
اإلنسانية واخليرية آلالف االسر 
الفقيرة واملعدمة جــراء احلرب 
القائمة في البالد معربا عن الشكر 
واالمتنان لدولة الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا على ما يقومون 

به من عمل انساني.
يذكر ان حملة )الكويت الى 
جانبكم( تعمل في مجال االغاثة 
ــن خــالل  ــي الــيــمــن م الــعــاجــلــة ف

خمسة قطاعات هي الغذاء واملاء 
والتعليم وااليــــواء اضــافــة الى 

الصحة.
ومت تشكيل جلــنــة ميدانية 
اغاثية حتت اسم )الهيئة اليمنية 
- الكويتية لالغاثة( وهي تضم 
ــن اجلــمــعــيــات اليمنية  عــــددا م
ــة اليــصــال  ــادف ــه والــكــويــتــيــة ال
املــســاعــدات املــقــدمــة مــن دولــة 

الكويت إلى الشعب اليمني.

4 آالف سلة  »الكويت إلى جانبكم« توزع 
غذائية في »عمران« باليمن

مشروع توزيع السالل الغذائية

بالتنسيق مع »العون املباشر«

»الهالل األحمرالكويتي« تقدم مساعدات 
طبية عاجلة للصومال 

أعلنت جمعية الــهــالل االحمر 
الكويتي وبالتنسيق والتعاون 
مع جمعية العون املباشر قيامها 
بتقدمي مساعدات طبية ودوائية 
ــال لعالج  ــوم ــص ــاء فــي ال لــالشــق
مصابي االنفجارات اإلرهابية التي 

وقعت مؤخرا مبقديشو.
ــس مــجــلــس ادارة  ــي ــــال رئ وق
جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي 
الدكتور هالل الساير في تصريح ل 
)كونا( انه انطالقا من دور اجلمعية 
ــاه األشــقــاء  االنــســانــي الــفــاعــل جت
في الصومال سيتم تقدمي الدعم 
والتضامن معهم في أوقــات احملن 
حيث قــامــت اجلمعية بالتعاون 
مع جمعية العون املباشر بتقدمي 

ادوية بصفة عاجلة للمستشفيات 
في الصومال لعالج اجلرحي جراء 

التفجيرات االخيرة.
واضــــاف ان اجلمعية تتابع 
بشكل عاجل تــداعــيــات األوضــاع 
اإلنسانية هناك من خالل تواصلها 
الدائم مع املنظمات االنسانية في 
الصومال مضيفا انها ستواصل 
دعمها للشعب الصومالي من أجل 

أن يعيش في أمان وسالم.
ودعا أهل اخلير في الكويت وفي 
كل مكان إلى دعم املشاريع اخليرية 
التي تنفذها اجلمعية مع شركائها 
في الصومال الــذي يعيش واحدة 

من أكثر أزماته خطورة.
وأكد على تعاطف اجلمعية مع 

األوضاع اإلنسانية الصعبة حاليا 
هناك مشيرا الــى ان هــذا االهتمام 

ــة اإلنــســانــيــة  ــي ــؤول ــس يــجــســد امل
التي تضطلع بها اجلمعية جتاه 
الــشــعــوب الشقيقة والــصــديــقــة 
التي تتعرض للمحن والنكبات 

اإلنسانية.
من جانبه اشــاد رئيس مجلس 
ادارة جمعية الــعــون املــبــاشــر 
الدكتور عبدالرحمن احمليالن انه 
بالتعاون مع جمعية الهالل االحمر 
الــكــويــتــي ســيــقــومــون مبساعدة 
االشقاء في الصومال وستتم سرعة 
االستجابة بتقدمي األدويــة الطبية 
للمستشفيات في الصومال عقب 
ما تعرضت له من تفجير ارهابي 
راح ضحيته املئات من املواطنني 
األبــريــاء. وقــال احمليالن ان هناك 

أربــعــة مستشفيات فــي مقديشو 
ـــة واملــضــادات  ــى األدوي بحاجة ال
احليوية العاجلة لعالج اجلرحي 
ــوف بجانب  ــوق مشيرا الــى ان ال
األشقاء في محنتهم الراهنة “واجب 
إنساني يدعونا إليه ديننا احلنيف 
وتقاليدنا اإلســالمــيــة والعربية 
السيما وان التفجير االخير يفوق 

قدرات احلكومة الصومالية”.
واكد ان الكويت دائما تهب لنجدة 
املنكوبني في كل مكان ولعبت دورا 
بــارز في االغاثة في الصومال في 
الفترة املاضية ومستمرة في تلك 
اجلهود بالتعاون والتنسيق مع 
املنظمات االنسانية السيما جمعية 

الهالل األحمر الكويتي.

د. هالل الساير

 أعلن مركز أبــحــاث املــيــاه التابع ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية أمس األربعاء اجناز املرحلة األولى 
من مشروع حتلية مياه البحر بتقنية التناضح املباشر 

والتي تعد األولى من نوعها في دولة الكويت.
 وقال القائم بأعمال مدير برنامج تقنيات حتلية 
املياه ورئيس املشروع البحثي الدكتور منصور أحمد 
في تصريح صحفي ان الطلب املتزايد على املياه العذبة 
وندرة مواردها الطبيعية في الكويت أديا الى توجه 
ــط القرن املاضي نحو حتلية مياه  الدولة منذ أواس

البحر.
وأضــاف أحمد أن املياه احملالة في البالد أصبحت 
املصدر الرئيسي للمياه العذبة التي يتم توفيرها عبر 
استخدام محطات التحلية التابعة لــوزارة الكهرباء 
واملاء تقنية التبخير الوميضي املتعدد املراحل وتقنية 
التناضح العكسي.  وأوضــح أن التكلفة الرأسمالية 
والتشغيلية ملثل هذه التقنيات تعد باهظة وتستهلك 
كميات كبيرة من الوقود وتنتج مياها عادمة عالية 
امللوحة كما انها تعاني مشاكل فنية مثل الترسبات 
امللحية واالنــســدادات والتآكل وعليها ابتكر املعهد 
تقنية جديدة وواعــدة لتحلية مياه البحر باستخدام 
نظم غير تقليدية. وأشار الى أن التقنية اجلديدة تهدف 
الى خفض األعباء االقتصادية والبيئية على الدولة مع 
ضمان توفير املياه العذبة بشكل مستدام للمستهلكني 
ولألنشطة التنموية املختلفة عند جناح تطبيقها على 

سعات جتارية.
 وبــني أن تقنيات التحلية املبتكرة باستخدام 
األغشية مبختلف أنواعها وطرقها وأنظمتها شهدت 
تطورا ملحوظا من خالل األبحاث املكثفة على مدى 
ــدة ومنها تقنية  سنوات حيث نتج عنها انظمة واع
)التناضح املباشر( كأحد احللول املستدامة لتطبيقات 

حتلية مياه البحر في املستقبل.
 وافاد بأن تقنية التناضح املباشر تتميز بإنتاجية 
عالية للمياه العذبة وخفض ملموس للطاقة وللمياه 
الراجعة الناجتة عن عمليات التحلية إضافة الى 
تغلبها على املشاكل الفنية التي تعانيها أنظمة التحلية 
التقليدية وتتميز بخفض ملموس فــي التكاليف 
الرأسمالية بسبب استخدام مواد ذات تكلفة منخفضة 

لتشييد احملطة.

 وذكــر انه رغم كل هذه املزايا فإنها تقنية جديدة 
ال تــزال بحاجة إلى الكثير من الــدراســات والتطوير 
للوصول بها إلــى الــقــدرة التنافسية على املستوى 
التجاري وعليها قام املركز بتبنيها لتطويرها وتطبيقها 

على نطاق جتاري مستقبال في دولة الكويت واملنطقة.
 وأشار الى انه مت تنفيذ هذا املشروع لتقييم كفاءة 
وجدوى أغشية التناضح املباشر واحملاليل الساحبة 
املتوفرة جتاريا لتحلية مياه البحر على املستوى 
املخبري حيث مت تصميم وتشييد واختبار وحدة 
مختبرية بناء على خطة عمل وضعت لتنفيذ اختبارات 

معملية خالل فترة زمنية محددة سلفا.
 واضـــاف الدكتور أحمد انــه مت تنفيذ التجارب 
املعملية حتت ظروف تشغيلية مختلفة لعدة أنواع 
من االغشية واحملاليل الساحبة حيث بينت النتائج 
قدرة أغشية التناضح املباشر على رفع نسبة االنتاج 
للمياه العذبة 50 في املئة و56 في املئة عند درجة 
حرارة 25 و40 درجة مئوية على التوالي مع خفض 
ملموس حلجم املــيــاه العادمة الــى نسبة 50 و44 
في املئة على الــتــوالــي.  وأوضــح أن النتائج بينت 
ايضا جــودة املــيــاه املنتجة وتوافقها مــع املعايير 
واملواصفات القياسية النوعية التي وضعتها منظمة 
الصحة العاملية وذلــك بعد فصل املياه العذبة عن 
احملــالــيــل الساحبة بــاســتــخــدام الــطــرق الغشائية 
واحلــراريــة كما بينت قلة ظهور الترسبات والتآكل 
وسهولة تنظيف األغشية منها وإمكانية خفض 
 التكلفة التشغيلية للمنظومة املقترحة مــن خالل 
ربطها مع نظم الطاقة الشمسية.  وحول اهم مخرجات 
املشروع الــذي مت بالتعاون مع عــدد من املؤسسات 
البحثية والشركات العاملية املتخصصة قال انه مت 
استحداث قاعدة مرجعية للمعلومات الفنية املكتسبة 
حول أداء وكفاءة أغشية التناضح املباشر واحملاليل 
الساحبة املتوفرة جتاريا وفقا للظروف السائدة في 
ــاف أنــه مت ايضا عمل تصميم لوحدة  الكويت. وأض
منوذجية مع وضــع املواصفات الفنية لها من أجل 
تشييدها للمرحلة الالحقة من الدراسة واجراء مزيد 
من الدراسات على التقنية املقترحة لتطويرها بغية 
الوصول بها الى القدرة التنافسية مع تقنيات التحلية 

التقليدية.

»األبحاث« ينجز املرحلة األولى 
من مشروع التحلية بـ»التناضح املباشر«


