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ترأس اجتماع جلنة اإلشراف على خطة الوزارة

تــرأس وزيـر األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية،
عيسـى الكنــدري ،االجتمـاع اخل��ـ��اص بلجنـة
االشـراف على اخلطـة االسـتراتيجية للـوزارة،
وذلـك بحضـور وكيـل وزارة األوقـاف املهـنـدس
فريـد عمـادي والـوكالء املسـاعدين ومـدير إدارة
التخطـيط االستراتيجي.
وأكـد وزيـر األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية،
عيسـى الكنـدري ،أن التخطـيط وضـع اخلطـط
املنهجـة واالسـتراتيجية هـو أحـد األســس املهمـة
لبنـاء املؤسسـات وتطويرهـا وتـقـدمها خصوصـاً

ف��ي ظـل املـتغيرات والتحـوالت احمليطـة الـي
شـهدها املجتمع الكويتي والسيما في ظل جائحة
كورونا.
وأشــاد الـكـنــدري بـاجلهود املبذولـة مـن قبـل
ال��ـ��وزارة بتعزيـز ال��ـ��دور التـوجيهي والدعوي
لنشر قيم والتسامح والترابط بني نسيج املجتمع
الكويتي.
وحـث الـكـنـدري قيـادات ومسـؤولي وزارة
األوقـاف ،احملافظـة علـى الريـادة والتميـز الذي
تبوأته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

أك��دت مسؤولة كويتية ،أول أمس،
أن األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف الكويتية
استحدثت صيغة تنظيمية عصرية
للنهوض بالوقف وتفعيل دوره في
املجتمع.
جاء ذلك في تصريح أدلت به مديرة
إدارة الصناديق الوقفية ف��ي األمانة
ال��ع��ام��ة ل�ل�أوق���اف ال��ك��وي��ت��ي��ة ،م��أرب
اليعقوب لـ (كونا) على هامش مشاركتها
في املؤمتر الدولي التاسع لفاس باملغرب
حول تاريخ الطب حتت شعار (األوقاف
والرعاية الصحية في التجربة املغربية
والتجارب املقارنة).
وأوضحت اليعقوب ،أن هذه الصيغة
تتمثل في (الصناديق الوقفية واملشاريع
الوقفية) باعتبارها اداة اساسية في
حتقيق رسالة األمانة العامة لألوقاف.
وقالت :إن هذه الصناديق الوقفية
ت��ه��دف إل��ى اإلس��ه��ام ف��ي اجل��ه��ود التي
ت��خ��دم إح��ي��اء سنة ال��وق��ف ع��ن طريق
طرح مشاريع تنموية في صيغ إسالمية

جانب من البرنامج التدريبي االفتراضي

أك���د رئ��ي��س جمعية امل��ي��اه
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ال��دك��ت��ور صالح
املزيني ،أن “اآلثار اإليجابية
للمباني املستدامة على الصعيد
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال
تعد وال حتصى ويحتم علينا
اس���ت���خ���دام ه����ذه امل��م��ارس��ات
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات املستدامة
وهي املنهجية متثلت في نظام
تقييم متكامل ( )LEEDوهو
نظام تقييم املباني املستدامة
تقدمها الهيئة األمريكية لألبنية
اخلضراء (.”)USGBC
ج��اء ذل��ك على هامش إطالق
البرنامج التدريبي االفتراضي
(األبنية اخلضراء ونظام الريادة
في املياه  )LEEDعبر تطبيق
زوم والذي نظمته جمعية املياه
الكويتية بالتعاون مع منظمة
جرين وييف الدولية لالستدامة
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي بحضور أكثر م��ن 50
مشاركا ومشاركة من موظفني
ومهندسني ومديرين من وزارة
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة
وال�����وزارات املعنية والقطاع
اخل�����اص وخ����ب����راء ف���ي نظم
( )LEEDمن الدول العربية.

د .صالح املزيني

وأش����ار د .امل��زي��ن��ي إل���ى أن
“كفاءة امل��ي��اه أح��د املتطلبات
األس��اس��ي��ة لألبنية املستدامة
وال��ذي يعمل على توفير أكثر
من  30%من املياه ولكن مازلنا
ف��ي ال��ك��وي��ت ل�لأس��ف بحاجة
إلى املزيد من اجلهد لنصل إلى
ثقافة تقوم على البناء املستدام
يعمل على توفير امل��ي��اه داخ��ل
وخارج املبنى املستدام وتتمثل
ف���ي ت��ق��ل��ي��ل م��ي��اه ال���ش���رب في

ال��ري واس��ت��خ��دام نباتات غير
مستهلكة للمياه لالستفادة
قدر اإلمكان من املياه الرمادية
ومياه االمطار في عمليات الري
الزراعي املستدام باإلضافة إلى
استخدام أنظمة مياه وأنابيب
وم��ع��دات ذات كفاءة عالية مع
تركيب أنظمة قياس ومراقبة أي
هدر أو تسريب مياه من شبكات
التوزيع” ،مؤكدا أن “الدراسات
التي متت على املباني اخلضراء
املستدامة حققت فوائد عديدة
منها تعزيز األم��ن املائي ودفع
النمو االقتصادي واالجتماعي
لألعلى وم��ا تستهلكه من مياه
قدر بحوالي ما نسبته .”11%
وأوض�����ح أن “البرنامج
ال��ت��دري��ب��ي ه����دف إل����ى ش��رح
نظام تقييم األبنية املستدامة
( )LEEDوالتفكير املستدام في
البناء املستدام وري��ادة في رفع
كفاءة املباني من املياه باإلضافة
إلى ذلك وبناء تلك املباني يرشد
في استخدام امل��وارد منها املياه
وك��ذل��ك إع����ادة ت��دوي��ره��ا مبا
ينعكس بشكل إيجابي على أداء
املتدربني بجميع جوانبه الفنية
والعلمية واإلدارية”.

مأرب اليعقوب

للوفاء باحتياجات املجتمع واجن��از
مشاريع تلبي االحتياجات االجتماعية
وال��ت��ن��م��وي��ة وف��ق��ا ألغ����راض ال��واق��ف�ين
وشروطهم وفي اطار الضوابط الشرعية

والقانونية.
وأشارت اليعقوب إلى أن الصناديق
الوقفية في دولة الكويت تتنوع خدماتها
تبعا لتنوع حاجيات املجتمع وفئاته

املختلفة ومن بينها الصندوق الوقفي
للتنمية الصحية ال��ذي يعمل على دعم
املشاريع واخلدمات الصحية السيما تلك
التي تخدم ذوي االجتياحات اخلاصة
باإلضافة الى املشاريع البيئية.
وشددت على أن دولة الكويت رائدة
في مجال الوقف واستثمار ريعه من
خ�لال عمل مؤسسي متميز قائم على
ش��راك��ة مجتمعية فاعلة تدعم جهود
التنمية ف��ي املجتمع وت��ع��زي��ز روح
التضامن والتكافل بني ابنائه.
ووصفت اليعقوب النموذج الكويتي
في مجال الوقف بأنه يحتذى به على
الصعيد العاملي.
وشاركت اليعقوب في أعمال املؤمتر
ال���ذي انعقد ي��وم��ي  24و 25نوفمبر
اجل���اري ب��ورق��ة حت��ت ع��ن��وان (جتربة
أوقاف الرعاية الصحية بدولة الكويت)
استعرضت من خاللها أم��ام املشاركني
م�لام��ح ال��ن��م��وذج الكويتي ف��ي مجال
الوقف.

انطلقت صباح أمس بني ورقية وإلكترونية وسط إجراءات احترازية ووقائية

جامعة الكويت 7127 :طالب ًا وطالبة أدوا
اختبار القدرات األكادميية

املزيني :استراتيجية البناء املستدام توفر  % 30من املياه

جمعية «املياه» تطلق البرنامج التدريبي
«األبنية اخلضراء ونظام الريادة في املياه»

3

اليعقوب« :أمانة األوقاف» استحدثت صيغة
عصرية للنهوض بالوقف وتفعيل دوره

وزير األوقاف :اخلطة اإلستراتيجية
أحد األسس املهمة لبناء املؤسسات

الوزير عيسى الكندري يترأس االجتماع
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انطلقت صباح أمس ،اختبارات القدرات األكادميية
لطلبة الصف الثاني عشر والتي تعقد للمرة الثانية
خالل العام اجلامعي  ،2022/2021حيث استقبلت
جامعة الكويت  7127طالباً وطالبة لتأدية اختبارات
القدرات األكادميية في عدد من املواقع اجلامعية ،وسط
االشتراطات الصحية والتدابير الوقائية املطلوبة
ملنع تفشي فيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)-19
حرصاً من اجلامعة على سير تلك االخ��ت��ب��ارات في
أجواء صحية وآمنة ألبنائنا لطلبة ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع كافة اإلدارات املعنية.
وذكرت مساعد نائب مدير اجلامعة للتقييم والقياس
الدكتورة رواء سعود اجلارالله أن عدد الطلبة املتقدمني
ألداء اختبار القدرات األكادميية أمس ،بلغ  7127طالبا ً
وطالبة ،في اللغة العربية واإلجنليزية والرياضيات،
وذلك متهيدا ً لقبولهم في جامعة الكويت.
وبينت د .اجل��ارال��ل��ه أن االخ��ت��ب��ارات ستعقد في
عدد من املواقع اجلامعية وهي مركز العلوم الطبية
باجلابرية وح��رم كلية الهندسة باخلالدية ومدينة
صباح السالم اجلامعية مببانيها اجلنوبية كما مت
االستعانة مببنى كلية اآلداب الشمالي مبدينة صباح
السالم اجلامعية.
وأش��ارت إلى أن جامعة الكويت تقدم ثالث فرص
لالختبارات في كل عام جامعي في الفصل الدراسي
األول والفصل الدراسي الثاني ،وتعد اختبارات اليوم
ثاني اختبار ضمن احملاولة األولى قبل القبول للفصل
الدراسي األول القادم وهناك فرصتني سيتم حتديد
وقتهم الحقاً ،حيث مت تقسيم الطلبة لعدة دفعات
على مدى شهر ونصف ليتسنى االلتزام باالشتراطات
الصحية املتبعة من قبل وزارة الصحة وللمحافظة
على صحة وسالمة الطلبة.
وفيما يخص الطلبة املصابني بفايروس كورونا
املستجد  -كوفيد  19أوض��ح��ت د.اجل��ارال��ل��ه أنه
عليهم التواصل عبر البريد اإللكتروني التابع للقسم
واملدون ببطاقة الدخول واملوجود أيضاً على وسائل
التواصل االجتماعي التابعة للمكتب لتزويدهم مبا
يثبت اإلص��اب��ة ،متمنية لهم الشفاء العاجل ب��إذن
الله ،وأضافت أنه بإمكان الطلبة الدخول على نظام
التسجيل ملعرفة النتائج بعد اإلعالن عنها.
وتقدمت د .اجلارالله بجزيل الشكر لالحتاد الوطني
لطلبة الكويت على قيامهم باملساعدة ف��ي تنظيم
االختبار وجميع اجلهات املعنية من وزارة الداخلية في
احلفاظ على األمن والسالمة العامة في اجلامعة.
كما تقدمت بالشكر اجلزيل إلدارة األمن والسالمة
على جهودها الكبيرة في احلفاظ على االشتراطات
الصحية وحسن التنظيم واحل��ف��اظ على السالمة
واألم��ن ،كما شكرت جميع الكليات واألمانة العامة
بجميع اإلدارات العاملة فيها والتي ساهمت بتنظيم
هذا االختبار.

جانب من اختبارات الطلبة

اختبارات الطالبات

الهولي :رفعنا ملتقى مديري ومديرات املدارس إلى وكيل وزارة التربية

جمعية املعلمني تطالب بحل سريع لنقص العمالة وتطبيق
العدالة في أنصبة الهيئات اإلدارية والتعليمية باملدارس
طالبت توصيات ملتقى مديري
وم���دي���رات امل����دارس ال���ذي نظمته
جمعية املعلمني الكويتية مؤخرا
بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل
ملعاجلة مشكلة نقص عدد العمالة
في امل���دارس ،وتطبيق العدالة في
أنصبة الهيئات اإلدارية والتعليمية
ما بني امل��دارس ومل��دارس تعاني من
نقص شديد في ظل وج��ود تضخم
وت��ك��دس ف��ي م���دارس أخ���رى ،إلى
جانب معاجلة املصاعب التي واجهت
املدارس بخصوص الفاقد التعليمي
وتفعيل أدوات���ه ،وض��رورة توفير
دل��ي��ل م��درس��ي ش��ام��ل ع��ن الوصف
ال��وظ��ي��ف��ي ل��ك��ل وظ��ي��ف��ة م��درس��ي��ة،
وم��راع��اة األخ��ذ ب��رأي أه��ل امليدان
التربوي ف��ي ال��ق��رارات التربوية،
ووض����ع ق���وان�ي�ن خ��اص��ة لضبط

السلوك املنافي للعادات والتقاليد
والقيم والدين ،وأهمية تفعيل دور
ج��ه��از التوجيه الفني ف��ي امل��ي��دان
التربوي ملتابعة وتقييم املعلمني
ورئيس القسم.
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال��ت��وص��ي��ات مبنح
اإلدارات املدرسية صالحيات أوسع
في أوج��ه الصرف للصندوق املالي
خلدمة العملية التعليمية والتربوية
والصحية ،إلى جانب أهمية تسكني
الوظائف اإلشرافية بصورة عاجلة
لتخفيف األعباء عن املديرين املكلفني
مبدرستني ،وضرورة إعادة النظر في
موضوع الترقي للوظائف اإلشرافية
في مرحلة ري��اض األط��ف��ال ،والنأي
ب��امل��ي��دان ال��ت��رب��وي م��ن ال��ت��دخ�لات
اخلارجية وض���رورة حتصينه من
ك��اف��ة إن��ه��اء ك��اف��ة أش��ك��ال التدخل (

الواسطة ) خاصة في التعيني والنقل
والندب واالل��ت��زام الكامل بالقوانني
وال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م ،وم��راع��اة عدم
ت��ك��رار أس��م��اء امل���دارس املتميزة في
ك��ل ع���ام إلع��ط��اء ف��رص��ة ل��ل��م��دارس
األخرى املستحقة ،وضرورة إنصاف
العاملني ف��ي املرحلة الثانوية من
خ�لال زي��ادة مكافآتهم نظرا لزيادة
أيام عملهم ،وإعطاء التربية العملية
مدة أكبر للتدريب في امليدان التربوي
دون االكتفاء بنصف فصل دراس��ي
واح��د  ,واحلاجة املاسة إل��ى تفعيل
ووضع خطة استراتيجية من املجلس
األعلى للتخطيط للعملية التعليمية،
وزي��ادة دور مراكز التطوير املهني
في املناطق التعليمية وزي��ادة عدد
التطوير املهني للمساهمة في الفاقد
التعليمي للمعلمني اجلدد.

كما شملت توصيات امللتقى
ع��ل��ى ع���دة م��ق��ت��رح��ات م��ن أب��رزه��ا
مقترح ب��ال��ع��ودة الكاملة للحياة
الدراسية الطبيعة ،ومنح اإلدارات
املدرسية صالحيات أوس��ع التخاذ
ال��ق��رارات التي تصب ف��ي مصلحة
العملية التعليمية داخ��ل املدرسة
دون املساس باللوائح والقوانني،
وتفعيل مشروع الرخصة املهنية
للمعلمني التي جتيز امتهان هذه
املهنة وفقا ملعايير الكفاءة املطلوبة
في األداء ،وإع��ادة النظر في قبول
األع��داد الكبيرة في كليات التربية
والتربية االساسية طبقا لطبيعة
واحتياجات امل��ي��دان التربوي من
املخرجات.
كما شملت املقترحات على مقترح
بتفعيل مركز التقومي ف��ي وزارة

التربية ملتابعة مخرجات العملية
التعليمية ،وأن تكون م��ادة اللغة
العربية م��ن ضمن التخصصات
النادرة لتشجيع الشباب الكويتي
على دراستها نظرا ملالحظة عزوفهم
عن هذا التخصص في كلية التربية
والتربية األس��اس��ي��ة ،إل��ى جانب
مقترح بعودة مادة التربية البدنية
في املرحلة الثانوية على اجل��دول
املدرسي نظرا لوجود درج��ات لها
وألهميتها وحاجة الطلبة لها.
من جانبه أش��ار رئيس جمعية
املعلمني ،حمد الهولي ،إل��ى أن��ه مت
رفع هذه التوصيات إلى وكيل وزارة
التربية د  .علي اليعقوب خالل لقاء
جمعه بوفد مجلس إدارة اجلمعية،
وق��د مت في اللقاء استعراض أبرز
ما جاء في التوصيات واملقترحات

والتأكيد على أهميتها لكونها جاءت
بشكل ص��ري��ح وش��ف��اف ومباشر
م��ن اإلدارات امل��درس��ي��ة ،وكشفت
بشكل واض���ح وش��ف��اف ع��ن أب��رز
املعوقات والتحديات التي تواجه
ه��ذه اإلدارات ،وم��ا يتطلب العمل
به من أجل تهيئة األج��واء املستقرة
والعادلة ألهل امليدان من أجل أداء
رسالتهم على الوجه املنشود ،كما
مت في اللقاء مناقشة ما يتعلق في
نشرة الوظائف اإلشرافية ،وقضية
الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية
والتخصص النادر ،وبدل الشاشة
للمعلمني ،ومشكلة نقص العمالة .
وأض����اف ال��ه��ول��ي أن اجلمعية
استضافت رئيس اللجنة التعليمية
ف��ي مجلس األم���ة د  .ح��م��د املطر
وبحضور مجموعة م��ن املوجهني

حمد الهولي

الفنيني ،وذل��ك ف��ي إط��ار املساعي
احلثيثة التي تبذلها ملعاجلة قضية
الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية،
ونقل الصورة الكاملة حول حيثيات
ه��ذه القضية وأبعادها واملطالبة
ف��ي أن مت��ارس اللجنة التعليمية
دوره�����ا ف���ي ت��ب��ن��ي ه���ذه القضية
ومب��ا يصب ف��ي مصلحة مسيرتنا
ال��ت��رب��وي��ة وحتقيق ك��ل م��ا يصبو
اليه املوجهون واملوجهات للقيام
بدورهم بالشكل األمثل واملنشود،
والذي من شأنه أن يساهم في تطوير
املنظومة التعليمية وفي تهيئة أجواء
االستقرار .

