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العازمي :قبول أبناء األئمة والمؤذنين الوافدين بالمعاهد الدينية
كتب حم�سن الهيلم:
�أ�صدر وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د .حامد العازمي ،قرارا بقبول �أبناء الأئمة
وامل���ؤذن�ين غ�ير الكويتيني يف املعاهد
الدينية على �أن يكون ويل الأم��ر ي�سكن يف
املوقع اجلغرايف للمعهد.
وقالت وزارة الرتبية ان هذا القرار الذي

�سيطبق ابتداء من العام الدرا�سي 2020/2019
من �ش�أنه الت�سهيل على �أبناء الأئمة وامل�ؤذنني
ات�ساقا مع القرار ال�سابق املتعلق بقبول
�أبناء الأئمة وامل�ؤذنني القاطنني يف املناطق
النائية «الزور والوفرة واخلريان و�صباح
الأحمد» والقرار ال��وزاري اخلا�ص بقبول
�أبناء الأئمة وامل�ؤذنني القاطنني يف مناطق
«علي �صباح ال�سامل والعبديل».

و�أو�ضحت ان القرار ال�صادر �أم�س ي�شرتط ان
تكون �أولوية القبول للكويتيني وفق الطاقة
اال�ستيعابية.
وذكرت ان القرار يعد «�ضمن �سل�سلة القرارات
الإيجابية التي �أ�صدرها وزير الرتبية يف
�سبيل تخفيف العناء عن �أبناء املواطنني
وال��واف��دي��ن امل�ستفيدين م��ن اخل��دم��ات
الرتبوية.

توفير بيئة تعليمية آمنة بعيدة عن أي معوقات

«التربية» :استقبال  358623طالب ًا وطالبة بالفصل الدراسي الثاني
كتب حم�سن الهيلم:
• فهد الشعلة مترئسا ً االجتماع

�أبدى وزير االوقاف وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية فهد
ال�شعلة بالغ ارتياحه عقب تر�ؤ�سه الجتماع اللجنة
العليا للتخطيط يف البلدية  ،واو�ضح ال�شعلة ان
اللجنة العليا تقرتح اخلطط والربامج التنفيذية
ومتابعتها  ،ودرا�سة االو�ضاع التنظيمية واالدارية
واقرتاح االجراءات الالزمة لتطوير �أ�ساليب العمل
ورف��ع ك��ف��اءة االداء  ،واب���داء ال���ر�أي يف م�رشوع
امليزانية  ،ومتابعة �سري العمل والتن�سيق.
قال :اننا نهدف الى ايجاد الية �رسيعة للق�ضاء
نهائيا على ظاهرة �سكن العزاب يف مناطق ال�سكن
النموذجي واو�ضح ان جهاز البلدية يقوم حاليا
بجهود كبرية للق�ضاء على هذه الظاهرة � ،إال اننا
نحتاج الى اليات �رسيعة وحزم اكرب وعقوبة �أ�شد
�ضد من يقوم بهذه الظاهرة غري ح�ضارية  ،واو�ضح
انه مت متابعة �سري املخطط الهيكلي الرابع للكويت

 2040وترجمة توجيهات ور�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
امري البالد على ار�ض الواقع  ،و�أفاد ب�أن تقارير
ديوان املحا�سبة ومالحظاتهم ناخذها بعني االعتبار
وهي و�سيلة من و�سائل احلوكمة لت�صويب االمور
حتى ن�صل الى اف�ضل الدرجات باالعمال التي نقوم
بها ب�شتى �أنواعها وهي دافع رئي�سي لال�صالح ،
ومت توجيه اجلهاز التنفيذي ل�رسعة اجناز اعمال
اللجنة امل�شكلة لالعفاء من الر�سوم للم�شمولني
بقوانني ذوي الإعاقة والرعاية االجتماعية للم�سنني
و�رضورة حتديث نظم البناء واللوائح ملنح ذوي
االعاقة وامل�سنني حقوقهم التي كفلها لهم القانون
 ،و�شدد على �رضورة االعتماد الكلي على التعامالت
الإلكرتونية واهمية طرح تطبيقات جديدة لت�سهيل
اخل��دم��ات للمواطنني واملقيمني وت�سهيل بيئة
الأعمال.

الحوالي :رفع  19سيارة مهملة
وسكراب في مبارك الكبير
 111خمالفة تنوعت ما بني قانون
ك�شفت �إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
 ،87/9الباعة املتجولني ،ا�شغال
بالبلدية ع��ن حتقيق العديد من
طريق ،نظافة عامة بالإ�ضافة �إلى
الإجنازات لإدارة النظافة و�إ�شغاالت
�إ���ص��دار  21ترخي�صا ا�شتمل على
الطرق بفرع بلدية حمافظة مبارك
ا�صدار  6تراخي�ص ا�ستغالل م�ساحة
ال��ك��ب�ير ل�شهر دي�سمرباملا�ضي
وجت��دي��د  7ت��راخ��ي�����ص ،جتديد
تزامنا مع احلملة االعالمية التي
ترخي�ص ب��رادة مرطبات ،ا�صدار
�أطلقتها االدارة حتت �شعار «توا�صل
ترخي�ص �شواية مغلقة ،ا�صدار 5
معنا» وال��ت��ي ت��ه��دف �إل���ى �إزال���ة
تراخي�ص االواين املنزلية ،جتديد
كافة التعديات على �أمالك الدولة
ترخي�ص مكاتب بيع و�رشاء وت�أجري
واالع�لان��ات بال�شوارع وامليادين
�سيارات �إلى جانب رفع  80617م3
ومتابعة الباعة اجلائلني وكل ما
من املخلفات الع�ضوية ،خملفات
ي�شغل الطريق �سواء ا�ستغالل م�ساحة
ال�سكراب والأ���ش��ج��ار ،النفايات
دون ترخي�ص او �سيارات مهملة ف�ضال
• ملفي احلوالي
الإن�شائية و�أنقا�ض البناء� ،سكب
عن متابعة �رشكات النظافة ومدى
التزامها بتطبيق العقود بينها وبني البلدية �إلى جانب جماري وقد بلغت املبالغ التي مت حت�صيلها من قبل
متابعة �شكاوى اجلمهور الواردة عرب مواقع التوا�صل الإدارة  7540دينار ًا.
ودعت ادارة العالقات العامة بالبلدية ا�صحاب املحالت
االجتماعي حيث مت رفع 80617م 3من املخلفات.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة العامة التجارية والعاملني فيها �إلى التقيد الكامل بقوانني
و�إ���ش��غ��االت الطرق ملفي احل��وايل �أن الإدارة قامت و�أنظمة البلدية داعية �إياهم �إلى االت�صال على اخلط
بو�ضع  341مل�صقا على ال�سيارات املهملة ،رفع ال�ساخن والذي يعمل على مدار ال�ساعة �أو التوا�صل عرب
� 19سيارة مهملة و�سكراب وقد مت �إر�سالها �إلى موقع مواقع التوا�صل االجتماعي يف حال وجود اي ا�ستف�سار
حجز ال�سيارات ومت االف��راج عن � 6سيارات ،حترير او �شكوى تتعلق بالعمل البلدي.

ا�ستقبلت مدار�س وزارة الرتبية �أم�س
 358623طالبا وطالبة� ،إيذان ًا ببدء
�أول �أيام الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي « »2019/2018يف
جميع املراحل التعليمية.
وب��ل��غ ع��دد ال��دار���س�ين يف املرحلة
االبتدائية  158407طالب وطالبات،
بينما ب��ل��غ ع���دد ط�ل�اب املرحلة
املتو�سطة  123067طالبا وطالبة يف
حني بلغ عدد طالب املرحلة الثانوية
 77149طالبا وطالبة.
وتزامن ًا مع انطالق الف�صل الدرا�سي
الثاين �شهدت �شوارع الكويت ام�س
ازدحام ًا مروري ًا كثيف ًا ادى �إلى توقف
عجلة ال�سري يف ال�شوارع ل�ساعات
طويلة عجزت خاللها الإدارة العامة
للمرور بفك االختناقات املرورية
ال�سيما يف بداية الدوام ونهايته.
م��ن جانبها اك���دت م��دي��رة مدر�سة
�أجنادين االبتدائية للبنات والتابعة
ملنطقة الفروانية التعليمية هنادي
املحمود جاهزية املدر�سة ال�ستقبال
الطلبة من خ�لال توفري بيئة �آمنة
نظيفة خالية من كل ما يعزق العملية
الرتبوية  ,بالإ�ضافة �إل��ى توفري
الأثاث والكتب الالزمة للطلبة بجميع
امل��راح��ل �إل��ى جانب توفري �أدوات
النظافة التي �سبق �أن مت جتهيزها
م�سبقا مع نهاية الف�صل الدرا�سي الأول
.
�أما فيما يخ�ص الرتتيبات التي قامت
بها املدر�سة ب�ش�أن التكييف واملياه
� ,أ�شارت املحمود �إلى �إمتام تنفيذ
�أعمال ال�صيانة ب�شكل دوري �أ�سبوعي
بالتن�سيق مع ق�سم ال�صيانة التابع
ملنطقة الفروانية التعليمية .
ويف ختام حديثها �أثنت املحمود على
اجلهود املبذولة من �أجل �إجناح اليوم
الدرا�سي الأول من الف�صل الثاين .
بدوره ذكر مدير مدر�سة زيد بن علي
ب��ن �أب��ي طالب املتو�سطة للبنني
التابعة ملنطقة اجلهراء التعليمية
ح��م��د ال��ه��دي��ة ج��اه��زي��ة املدر�سة
ال�ستقبال ط�لاب الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام  ، 2019 - 2018م�شريا
�إل��ى �أن املدر�سة تعمل على حتفيز
ال��ط�لاب ال�ستقبال ال��ي��وم الدرا�سي
الأول  ،متمنيا دوام التوفيق والنجاح
واال�ستمرار بالنهو�ض يف العملية
التعليمية للف�صل الدرا�سي احلايل.
م��ن جانبه �أف���اد امل��دي��ر امل�ساعد
ملدر�سة عبداملجيد حممد اخلنفر

المشاريع االستراتيجية لجمعية ملتقى الكويت الخيري تتماشى مع رؤية 2035

وزير الشؤون :الشعيب متحدث ًا رسمي ًا باسم الوزارة

• طالبان في طريقهما إلى املدرسة

• الطلبة خالل انتظامهم بالفصل الدراسي الثاني

املتو�سطة بنني �أحمد العبدالله �أن
املدر�سة ا�ستقبلت �صباح �أم�س 580
طالب بعد انتهاء �إج���ازة منت�صف
العام.
و تابع العبدالله �أن عدد الف�صول يف
املدر�سة بلغ  22ف� ً
صال درا�سي ًا  ،متابعا
انه مت ا�ستالم كتب الف�صل الدرا�سي
الثاين من �إدارة التوريدات و املخازن
و�سيتم توزيعها على الطلبة.
ووج��ه العبدالله ن�صيحة للطلبة و
�أولياء �أمورهم ببذل اجلهد و مراجعة
املدر�سة لال�ستف�سار عن �أداء �أبنائهم
ملعرفة نقاط ال�ضعف لديهم وال�سعي
ملعاجلتها.

ويف �سياق مت�صل �أكدت مديرة ثانوية
 25فرباير للبنات والتابعة ملنطقة
ح��ويل التعليمية جن��اة تقي �أن��ه مت
االنتهاء من �صيانة مرافق املدر�سة
والف�صول الدرا�سية ال�ستقبال الطالبات
 ،ح��ي��ث ق��ام��ت امل��ع��ل��م��ات بو�ضع
اخلطط الدرا�سية والإط�ل�اع عليها
وتنظيم اجلداول وحت�ضري الدرو�س ،
م�شرية �إلى �أنه �سيتم عقد اجتماع مع
�أولياء الأمور لإطالعهم على اخلطة
الدرا�سية و م�ستوى �أداء الطالبات يف
الف�صل الدرا�سي الأول من اجل �إ�رشاك
ويل الأمر يف العملية التعليمية.
وم��ن جهتها ذك��رت م��دي��رة مدر�سة

غرناطة املتو�سطة للبنات مبنطقة
العا�صمة التعليمية و�ضحة العدواين
�أن املدر�سة قامت باال�ستعدادات منذ
نهاية الف�صل الدرا�سي الأول  ,وذلك
من خالل عقد اجتماع مع جمل�س �إدارة
املدر�سة ملناق�شة نتائج الطالبات يف
الف�صل الدرا�سي الأول وو�ضع اخلطط
الدرا�سية للف�صل الدرا�سي الثاين,
م�شرية �أنه مت الإ��شراف على توزيع
الكتب املدر�سية للطالبات  ,الفتة
�إلى �أن املدر�سة تعمل على ا�ستكمال
امل��ط��ل��وب لإمت����ام �إجن����اح الف�صل
الدرا�سي وذلك من خالل التن�سيق مع
اجلهات املعنية.

«الكهرباء» :الدوام من  7صباح ًا
حتى  2ظهراً ...وال نملك شيئ ًا آخر
ان تكرمي ال��وزي��ر خالد الفا�ضل
كتب فار�س عبدالرحمن:
لأع�ضاء اللجنة العليا التي ا�رشفت
ثمن وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء
على تنظيم امل�ؤمتر ي�أتي متا�شي ًا مع
واملاء خالد الفا�ضل ،جهود اللجنة
�سيا�سة الدولة على ت�شجيع العن�رص
العليا التي ا�رشفت على امل�ؤمتر
ال��وط��ن��ي للقيام بجميع املهام
العربي الثالث للمياه املقام يف
املناطة به يف ال��وزارة ،م�ؤكدا ان
الكويت م�ؤخر ًا ،م�ؤكد ًا �أن اللجنة
امل�ؤمتر جاء تعزيز ًا لدور الكويت
�ساهمت يف اجن��اح امل���ؤمت��ر الذي
يف تن�شيط العمل العربي امل�شرتك،
ح�رضه  16وزير ًا من خمتلف البلدان
والقرارات والتو�صيات التي �صدرت
العربية ما �أعطاه �أهمية كبرية.
عن هذا امل�ؤمتر تعترب دفعة قوية يف
وبني يف كلمة مقت�ضبة بعد تكرميه
جمال تعزيز العمل العربي امل�شرتك
ر�ؤ���س��اء و�أع�ضاء اللجنة املنظمة
يف جماالت املياه.
للم�ؤمتر،نطمح بتطبيق التو�صيات
و�أو�ضح ان الوزارة تعمل وفق النظم
• محمد بوشهري
والنتائج التي خرج بها املجتمعون
التي يحددها ديوان اخلدمة املدنية
على �أر�ض الواقع خ�صو�ص ًا ما يتعلق بالرت�شيد لأنه فيما يتعلق ب�ساعات الدوام فهي � 7ساعات من  7.30الى
من املوا�ضيع املهمة التي البد ان يكون هناك تركيز  ،2.30مبين ًا انه وبعد مطالبة من املوظفني ان يتم اعادة
عليها.
النظر يف هذا التوقيت ليكون انتهاء الدوام ال�ساعة 2
وقال الفا�ضل �إن مثل هذه امل�ؤمترات مهمة جد ًا لأنها ولي�س  2.30فقد متت خماطبة الديوان و�أخذنا املوافقة
تعزز تبادل اخلربات والزيارات ،م�شدد ًا على �رضورة على يبد�أ الدوام من � 7صباحا حتى  2ظهرا ،وبالتايل
اال�ستمرارية يف هذا العطاء والتوا�صل بني الفرق التي هناك ن�صف �ساعة �سماح يف بداية الدوام وكذلك ربع
ح�رضت و�شاركت يف امل�ؤمتر.
�ساعة يف نهاية الدوام الخواتنا املوظفات ،والوزارة
من جهته قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء حممد بو�شهري المتلك �شيئ ًا �آخر يف هذا ال�ش�أن.

• سعد اخلراز مع وفد جمعية ملتقى الكويت اخليري

�أ�صدر وزیر ال�ش�ؤون االجتماعیة �سعد اخلراز،
�أم�س ،قرار ًا ق�ضى بتكليف الوكیل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التعاون عبدالعزیز �شعیب ،متحدث ًا ر�سمی ًا با�سم
الوزارة.
وقالت الوزارة يف بیان �أم�س� ،إن التكلیف ی�شمل
ر�صد ومتابعة كل ما ین�رش ویبث عرب و�سائل
االع�لام والتوا�صل االجتماعي املختلفة والرد
عليها مبو�ضوعیة وبال�رسعة املطلوبة.
فيما رح��ب اخل��راز بامل�شاريع اال�سرتاتيجية
جلمعية ملتقى الكويت اخل�يري التي تتما�شى
مع ر�ؤية الكويت اجلديدة  2035وما تتمتع به
الكويت من مكانة �إقليمية ودولية ومبا توجت به
من كونها مركزا للعمل الإن�ساين و�أمريها �سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد قائدا للعمل الإن�ساين.
و�أثنى اخل��راز �أثناء لقائه بوفد اجلمعية على
فكرتها يف �إق��ام��ة جممع �صباح الأح��م��د للعمل
الإن�ساين بعنوان بيت الكويت الإن�ساين الذي
يقدم خدماته للعمل الكويتي اخلريي الإن�ساين

والعاملني به واملتطوعني وم�ؤ�س�ساته املحلية
ومكاتب لهم وللجهات الدولية التي لها متثيل
يف الكويت ا�ضافة الى مقرات للجهات اخلريية من
جمعيات ومربات وفرق تطوعية ممن مل يتم توفري
لها مقر من احلكومة كل ذلك وغريه من خدمات يف
مكان واحد.
واعترب اخلراز �أن جممع «بيت الكويت الإن�ساين»
فكرة متميزة ن�أمل ان يتم تطبيقها بعد درا�ستها
وعر�ضها على اجلهات املعنية من خالل الوزارة.
و�أو�ضح اخلراز يف لقائه بالوفد �أن وزارة ال�ش�ؤون
لديها �أول��وي��ة يف ال�سعي اليجاد حلول بديلة
للجمعيات التي �أ�شهرت بعد عام  2004لعدم
توفري مقرات لها من قبل اجلهات الر�سمية �أ�سوة
باجلمعيات ال�سابقة.
وبني اخل��راز انه �سيبحث امكانية ال�رشاكة مع
جمعيات النفع العام �سواء االهلية او اخلريية
جار درا�سة بروتوكول تعاون مع جمعية ملتقى
الكويت اخلريي خا�صة يف جمايل ت�شجيع وتطوير

العمل الكويتي اخلريي االن�ساين.
ويف ختام حديثه ثمن اخلراز ما يتم �إ�صداره من
قبل مركز الكويت لتوثيق العمل االن�ساين «فنار»
املنبثق عن اجلمعية الذي ير�أ�سه د.خالد ال�شطي
ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية مبا يحقق بعد ًا ثقافي ًا
وعلمي ًا من كتب وجملة و�إ�صدارات ب�إ�رشاف وزارة
ال�ش�ؤون وجهود املراكز املنبثقة عن اجلمعية
ومنها مركز الكويت لتطوير العمل الإن�ساين
«م�سار» الذي ير�أ�سه د.نوري الن�صيب م�ست�سار
اجلمعية ومركز الكويت لدعم قيم العمل الإن�ساين
«منار» الذي ترت�أ�سه د.فاطمة الدوي�سان ع�ضو
جمل�س ادارة اجلمعية.
وبدورها وبعد ختام اللقاء �أك��دت وكيل وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية بالإنابة الوكيل امل�ساعد
للتنمية االجتماعية هناء الهاجري �أهمية ال�رشاكة
مع جمعية «امللتقى» م�شرية بقولها :نتطلع
للتعاون معها يف �شتى املجاالت خدمة للعمل
اخلريي الكويتي.

الشريدة :حل أزمة القبول الجامعي
مرهون بتواجد الرغبة الحقيقية

• د.سلطان الشريدة

�أو�ضح رئي�س جتمع حملة �شهادة
الدكتوراه الكويتيني د�.سلطان
ال�رشيدة �أنه من املمكن حل �أزمة
القبول اجلامعي ب�سهولة متى ما
كانت هناك رغبة حقيقية.
وق��ال د.ال����شري��دة ان حماولة
�إع��ط��اء م��ب��اين جامعة �صباح
ال�سامل جلامعة الكويت بحجة
�أن قانون  2004/30ن�ص على
«مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية»
ومل ي�سمها جامعة ف�يرد عليه
�أن ال��ق��ان��ون مل ي��ن�����ص على
تبعيتها جلامعة الكويت كما �أن
ميزانيتها م�ستقلة وفق ًا للمادة
 6من القانون  2004/30وعليه

فمدينة �صباح ال�سامل اجلامعية
جامعة م�ستقلة ب�رصيح القانون
كما �أن امل�صلحة العامة تقت�ضي
ف�صلهما ما يوفر � 45ألف مقعد
درا�سي.
و�أ�ضاف ال�رشيدة :ان �أزمة القبول
اجلامعي من عام 2012/2011
ب��د�أت عندما زاد ع��دد خريجي
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ع��ن��د خطة
القبول يف «اجلامعة والتطبيقي
والبعثات الداخلية واخلارجية»
بـ � 6آالف طالب و�أنها تزداد مع
مرور الوقت ما دفع �آالف الأ�رس
الكويتية �إل��ى ابتعاث �أبنائها
للخارج على نفقتها اخلا�صة.

