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الوكيل المساعد لـ «التعليم العام» ترأس اجتماع مجلس مديري عموم المناطق التعليمية

«التربية» :مدارس جديدة  ..وخطط للصيانة والتكييف
❞ م� ��وج � �ه� ��ون :اخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال � �ص� ��ف ال� � � � �� 12ت� �ت� �ن ��اس ��ب م � ��ع م� �س� �ت ��وى ال � �ط� ��ال� ��ب ال��م��ت��وس��ط

تراأ�ش وكي��ل وزارة التربية
الم�س��اعد لقطاع التعلي��م العام
اأ�س��امة ال�س��لطان اجتماع�� ًا مع
مجل���ش مديري عم��وم المناطق
التعليمي��ة للع��ام الدرا�س��ي
 ،2019-2018وذلك لمناق�س��ة
امتحانات نهاية الف�سل الدرا�سي
الثاني وال�ستعدادات التي تمت
بهذا ال�ساأن.
و�س��هد الجتم��اع مناق�س��ة
ت�س��كين الوظائ��ف ال�س��اغرة
ا إل�س��رافية وا�س��تعدادات العام
الدرا�س��ي الق��ادم ،ف�س��ل ع��ن
مناق�س��ة افتت��اح العدي��د م��ن
المدار���ش الجدي��دة والميزانية
المقترحة له��ا والنق��ل الداخلي
والخارجي وما ي�ستجد من اأعمال
جديدة في الميدان التربوي.
قدم م��دراء عم��وم المناطق
التعليمي��ة خ��لل الجتم��اع
المقترحات بعمل خطط جديدة
تتعلق باأمور ال�سيانة والتكييف
بالمدار�ش بناء على طلب مدراء
المدار���ش ،كذلك ت�س��هيل مهمة
ال�س��وؤون الهند�س��ية بالمناطق
التعليمية لنجاز اأعمال ال�سيانة.
كما ت��م تقديم مقترحات ب�س��اأن
و�سع المدار�ش كاأولويات مقدمة
لم�س��لحة الط��لب والطالب��ات
ونجاح �سير العملية التعليمية.

اإلى ذلك اأكد عدد من موجهي
وزارة التربي��ة اأ ن اختب��ارات
ال�س��ف ال���  12تتنا�س��ب م��ع
م�س��توى الطال��ب المتو�س��ط
و أان كل طال��ب �سيح�س��ل عل��ى
الدرجات التي ي�ستحقها.
وقال��ت الموجه��ة ا لأ ول��ى
لمادة العل��وم بمنطقة الأحمدي
ا لتعليمي��ة ر ئي�س��ة ا للجن��ة
الفنية الم�س��تركة للكيمياء منى
ا ألن�ساري في ت�سريح �سحافي

اأم�ش اإن الختبار النهائي لمادة
الكيمياء تمت درا�سته و�سياغته
جي��دا ليتنا�س��ب م��ع م�س��توى
الطالب المتو�سط.
و أا�سافت أان ا أل�سلوب المميز
لختب��ار الكيمي��اء ه��و التركيز
على تف�سيل مو�سوعات المادة
العلمي��ة مو�س��حة اأنها �س��هلة
والمعلومات المتعلقة بها قليلة
مقارنة بالمواد العلمية الأخرى.
من جهته أاكد الموجه الفني

الأول لم��ادة التربية الإ�س��لمية
بمنطق��ة الجه��راء التعليمي��ة
عبدالرحيم ال�سرحان في ت�سريح
مماثل اأن اأ�س��ئلة اختبار المادة
ج��اءت منا�س��بة للط��لب لفتا
الى اأنه تم ر�س��د ذلك من خلل
اجاب��ات الط��لب على الأ�س��ئلة
الواردة في ورقة الختبار.
وقال ال�سرحان ان الختبار
بداأ في الوق��ت المحدد وبتواجد
الهيئتين ال�سرافية والتعليمية

وقد �س��ارت عملية اأداء الختبار
بكل ي�سر.
واأ�ساف اأن كل لجنة تتكون
من �سبعة م�سححين ف�سل عن
رئي�سها م�سيرا اإلى اأنه تم توجيه
المعلمين قبل عملية الت�سحيح
على الآلية ال�سحيحة لت�سحيح
اأ وراق الجاب��ات م��ع ا لأ خ��ذ
بالعتبار الحر�ش والدقة.
من جانبه��ا ذكرت الموجهة
الفنية لمادة التاريخ في منطقة
ا ألحمدي التعليمية نوال النعمة
ف��ي ت�س��ريح مماث��ل ان اختبار
التاريخ و�سع �سمن اأطر معينة
وموا�س��فات مح��ددة موج��ودة
�سمن جدول الموا�سفات نف�سه
اذ ل توجد اأي معلومة من خارج
المقرر الدرا�سي وجميع ا أل�سئلة
من داخل الكتاب المدر�سي.
وقال��ت النعم��ة ان��ه يج��ب
على الطالب التركي��ز والتدقيق
عل��ى كل معلومة داخ��ل الكتاب
المدر�س��ي دون اغف��ال اأي نقطة
فيه م�سيرة الى ان مادة التاريخ
لها ن��وع من الخ�سو�س��ية فهي
تعتم��د عل��ى الت�سل�س��ل الزمني
في المعلومات نظ��را لحتوائها
على وقائع ومعلومات تاريخية
تعتمد ب�س��كل كبير عل��ى عملية
الربط في المعلومات.

الخبيزي :دفع اسرائيل لانضمام إلى معاهدة
عدم انتشارها ..مسؤولية المجتمع الدولي
الكويت تتطلع لمؤتمر دولي إنشاء منطقة
خالية من «النووي» بالشرق اأوسط
اأعرب دبلوما�سي كويتي عن تطلع الكويت لتفعيل وتنفيذ مقرر الجمعية
العامة للأمم المتحدة بعقد موؤتمر ان�س��اء منطقة خالية من الأ�سلحة النووية
وغيرها من اأ�سلحة الدمار ال�سامل في ال�سرق الأو�سط خلل العام الجاري.
جاء ذلك في ت�سريح لل�سكرتير الثاني بالمندوبية الدائمة لدولة الكويت
لدى جامعة الدول العربية عبد العزيز الخبيزي ل�(كونا) على هام�ش اأعمال
الجتماع ال� 53للجنة كبار الم�سوؤولين العرب المعنية بق�سايا الأ�سلحة النووية
وغيرها من اأ�سلحة الدمار ال�سامل التابعة لمجل�ش الجامعة.
وقال الخبيزي ان اللجنة ناق�س��ت عددا من الق�س��ايا المعنية بال�سلحة
النووية والحد من انت�س��ارها منها تقيي��م اأعمال اللجنة التح�س��يرية الثالثة
لم ؤوتمر ال��دول ا ألطراف ف��ي معاهدة ع��دم انت�س��ار ا أل�س��لحة النووية لبحث
المعاهدة عام  2020التي عقدت في نيويورك مطلع مايو الحالي.
واكد تم�سك الكويت بمخرجات موؤتمري المراجعة للعوام  1995و2000
والآلية التنفيذية التي �سدرت عن موؤتمر المراجعة عام « 2010وفق ما جاء
بمو�سوع ال�سرق الو�سط».
و�س��دد الخبيزي على اأهمية م�س��وؤولية المجتمع الدولي بدفع ا�س��رائيل
للن�سمام الى معاهدة عدم انت�سار ا أل�سلحة النووية واخ�ساع من�س أاتها النووية
لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«بلدية حولي» :إزالة  108تعديات
على أماك الدولة

«اتباع الطرق الصحيحة عند التبرع لضمان وصوله للمستحقين»

«الشؤون» :رصد  73مخالفة لجمع التبرعات

❞ ال � �ه� ��اج� ��ري 60 :ك� �ش� �ك � ً�ا و 3ص� �ن ��ادي ��ق ل �ج �م��ع اأم � � � ��وال ال� �ن� �ق ��دي ��ة وأك� � �ي � ��اس ج� �م ��ع م��اب��س
❞ اس� �ت� �خ���دام دف� ��ات� ��ر اس� �ت� �ق� �ط ��اع دون خ � �ت� ��م ..ورص� � ��د خ �ي �م��ة ل �ج �م��ع ت� �ب ��رع ��ات ل �ع �ت��ق رق �ب��ة
قالت وكيل وزارة ال�سوؤون الجتماعية
بالإنابة هناء الهاج��ري اإن فرق التفتي�ش
الميداني على العمل الخيري نفذت منذ بدء
�سهر رم�سان المبارك  744زيارة ميدانية
لمراقبة ومتابعة م�ساريع جمع التبرعات
الخيرية.
و اأ �س��افت الهاج��ري ف��ي ت�س��ريح
�س��حافي اأم���ش اإن اإجمال��ي المخالف��ات
المر�س��ودة م��ن قبل ف��رق التفتي���ش على
الجمعيات الخيرية الم�ساركة في م�سروع
جمع التبرع��ات بلغت خلل ا أل�س��بوعين
الما�سيين  73مخالفة.
و اأ و�س��حت اأ ن  60مخالف��ة تتعل��ق

باأك�س��اك جمع تبرعات مخالفة ومخالفة
واحدة لأكيا�ش جمع ملب�ش و 3مخالفات
تتعلق ب�س��ناديق جم��ع تبرع��ات نقدية
ممنوع��ة داخ��ل أاح��د الم�س��اجد ومخالفة
تخ�ش م ؤو�س�س��ة تعم��ل في مجال الن�س��ر
والتوزيع وتدعو لجمع التبرعات بطريقة
مخالفة لل�سوابط.
وذك��رت اأن م��ن بي��ن المخالف��ات م��ا
يتعل��ق با�س��تخدام دفاتر ا�س��تقطاع دون
خت��م ومخالف��ات أاخ��رى تتعل��ق بع��دم
اللت��زام بالجداول التي تم إاعدادها �س��لفا
من قبل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية
بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية

والجمعيات الخيرية ف�سل عن ر�سد خيمة
لجمع تبرع��ات لعتق رقبة وت��م مخاطبة
الجهات المعنية في البلدية والداخلية.
واك��دت ان ف��رق التفتي�ش �ستوا�س��ل
زياراتها الميدانية لمراقبة جمع التبرعات
الخيرية خلل ما تبقى من �س��هر رم�سان
ومتابعة ور�س��د اي مخالفات وت�سجيلها
تمهيدا لتطبيق القانون على الجميع دون
ا�ستثناء.
ونا�س��دت الهاج��ري المتبرعي��ن م��ن
المواطنين والمقيمين ب�سرورة الت أاكد من
اتباع الطرق ال�سحيحة عند التبرع ل�سمان
و�سول التبرعات للم�ستحقين.

نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي خلل ابريل الما�سي
حملت ميدانية ا�س��فرت ع��ن ازال��ة  108تعديات على ام��لك الدولة
وتحرير  37مخالفة للئحة النظافة.
وقال رئي���ش الفريق احمد رم�س��ان في بيان �س��ادر ع��ن (بلدية
الكويت) انه تم توجيه انذارات ل� 97تعديا على املك الدولة وتوجيه
 42انذارا داخل العقار وازالة  213اعلنا مخالفا بال�سوارع مقامة على
املك الدولة.
وا�س��اف انه تم الك�س��ف على � 33س��كوى للمواطنين وتحرير 5
مخالفات باعة الجائلين وتوجيه  53انذارا ل�سكن العزاب وقطع تيار
الكهربائي عن �سكن العزاب ف�سل عن التعامل مع � 9سكاوى هاتفية.
واو�س��ح ان الفريق و�س��ع  23انذاراً لل�س��يارات المهملة و 4انذارات
لمن�ساأة مقامة على املك الدولة.
ودعت ادارة العلقات العامة في بلدية الكويت الجمهور في حال
وجود اي �سكوى تتعلق بالبلدية الت�سال على الخط ال�ساخن رقم 139
او التوا�سل على ح�ساب البلدية @ kuwmunعبر مواقع التوا�سل
الجتماعي و�س��يتم اتخاذ الجراءات القانونية حيال ال�س��كوى على
الفور .

«اأحمدي» نظمت يوم الوفاء الثاني وكرمت «ذوي اإنجازات»

الشيخ فواز الخالد :فتح المزيد من اأبواب لدمج المعاقين مجتمعياً
❞ ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :ن � ��أم � ��ل أن ت� � �ح � ��ذو ال � �م� ��ؤس � �س� ��ات اأخ � � � � ��رى ح�� � ��ذو «اأح�� � � �م� � � ��دي» ف� � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م ه�� � ��ذه ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات ال� �م� �ت� �م� �ي ��زة
❞ اأن � � � � �ص� � � � ��اري :ه � � � ��ذه ال� � � �م� � � �ب � � ��ادرات ت � �س � �ه� ��م ف� � ��ي دم � � � ��ج أب�� �ن� ��ائ�� �ن� ��ا وب�� �ن� ��ات�� �ن� ��ا م� � ��ن ذوي ااح� � �ت� � �ي�� ��اج�� ��ات ف� � ��ي ال� �م� �ج� �ت� �م ��ع
❞ ال� � � � �ف � � � ��ودري :ش � �ه� ��دن� ��ا ت � �ف� ��اع� ��ا ك � �ب � �ي� ��را م� � ��ن ال�� �م� ��ؤس�� �س� ��ات ال� ��رس � �م � �ي� ��ة وااه� � �ل� � �ي�� ��ة وح � ��رص� � �ن � ��ا ع � �ل� ��ى ت � �ك� ��ري� ��م ال� �م� �ب ��دع� �ي ��ن

نظمت محافظة الحمدي اول
من ام�ش حفل ي��وم الوفاء الثاني
لذوي الحتياجات الخا�سة (حفل
القرقيع��ان) برعاي��ة وح�س��ور
المحافظ ال�سيخ فواز الخالد على
ا�ستاد �سركة نفط الكويت بح�سور
ال�سيخة �سيخة العبداه.
وقال ال�س��يخ فواز الخالد في
كلمة خلل الحفل :يتجدد اللقاء مع
يوم الوفاء في دورته الثانية في
اجواء من المحب��ة والود والخاء
م��ع ه��ذه الكوكب��ة المتمي��زة من
ذوي الحتياجات الخا�سة الذين
نعتز بهم دائما ونفخر .وا�ساف:
ن�ستذكر انجازات متحدي العاقة
من الكويتيين والكويتيات الذين
ر�س��موا �س��ورة م�س��يئة لبلدهم
الكوي��ت كم��ا ن�س��تذكر النتائ��ج
المبه��رة والجوائز الثمين��ة التي
ح�س��دها ابن��اء وبن��ات الكوي��ت
والت��ي تع��د خي��ر دليل عل��ى ان
متحدي العاقة في وطننا عن�سر
فاعل في التنمية وان مالديهم من
امكان��ات يف��وق ما يت��اح لهم من
فر�ش.
ووج��ه المحافظ ال�س��كر الى
القائمين على �س ؤوون ذوي العاقة

م��ن الجه��ات الر�س��مية والهلية
والتطوعية وم ؤو�س�سات المجتمع
المدني مثمنا العناية التي توليها
الحكومة الر�سيدة لهذه ال�سريحة
العزي��زة مج��ددا الدع��وة ال��ى
�سناع القرار في مختلف الجهات
والمجالت لتعزي��ز وفتح المزيد
من البواب والمجالت امام ذوي
العاقة ودمجهم التام في المجتمع
ل�ستحقاقهم بالدرجة الولى ولن
الم�سلحة العامة تقت�سي ذلك.
واختت��م كلمته قائل �س��تبقى
ايادين��ا ان �س��اء اه مم��دودة الى
الجمي��ع للعم��ل والتوا�س��ل معا
ب���روح الفري��ق الواح��د لتحقيق
الخي��ر لمختل��ف فئ��ات المجتمع
انطلق��ا م��ن محافظ��ة الخي��ر
الحمدي و�سول الى كافة مناطق
الكوي��ت لتبق��ى محافظتن��ا على
الدوام «اجمل».
م��ن جهته��ا قال��ت ال�س��يخة
�س��يخة العب��داه ان محافظ��ة
الحم��دي بتاريخه��ا العري��ق
و�سيتها الجميل ت�سعدنا بتنظيم
الفعالي��ات والن�س��طة والبرامج
المجتمعية المتميزة دائما ولها باع
طويل به��ذه الحتفاليات وتكريم

ابناء وبن��ات الكوي��ت المتميزين
وذلك لي�ش بجدي��د عليها متمنية
ان تحذو بقية الموؤ�س�سات الر�سمية
والهلية حذوها في هذا المجال.
بدوره اكد نائب المدير العام
ل�سوؤون التعليم والتاأهيل بالهيئة
العام��ة ل�س�� ؤو ون ذوي العاق��ة

م.انور الن�ساري في كلمة مماثلة
حر�ش الهيئة على الم�ساركة في
مثل ه��ذه المب��ادرات المجتمعية
التي م��ن �س��اأنها دعم وت�س��جيع
ذوي الحتياجات والم�ساهمة في
دمجهم بالمجتمع.
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ادارة

المكتب الفني بمحافظة الحمدي
ابراهي��م الف��ودري ف��ي كلم��ة
مماثل��ة ان ال�س��يخ ف��واز الخال��د
ا�س��رف على كافة ترتيب��ات هذه
الحتفالي��ة حر�س��ا من��ه على ان
تخرج فعالياتها ب�س��ورة متميزة
تعك�ش الجواء الرم�س��انية التي

تعي�س��ها كويتن��ا الحبيب��ة لفتا
الى تنظيم العديد من الم�سابقات
والغطاوي وتوزيع الجوائز على
الكثير من الم�س��اركين �س��واء من
ذوي الحتياج��ات الخا�س��ة او
اولياء المور .
وا�س��اف الفودري ان الدورة
ا لثا ني��ة لي��و م ا لو ف��ا ء ل ق��ت
ا�ستح�س��انا كبيرا من الم�ساركين
وتفاع��ل متمي��زا م��ن المهتمي��ن
ب�سان ذوي الحتياجات الخا�سة
�سواء الجهات الر�سمية او الهلية
والتطوعية عبر و�سائل التوا�سل
الجتماعي.
خلل الحتفالية الرم�س��انية
الت��ي �س��هدت ح�س��ورا لفت��ا من
ذ و ي ا ل حتيا ج��ا ت ا لخا �س��ة
واولي��اء اموره��م والعدي��د م��ن
ممثلي جمعيات النف��ع العام تم
تكريم عدد من المبدعين والبطال
الذين حققوا انجازات �سواء على
الم�س��توى المحل��ي او القليم��ي
والدول��ي مثل المحامي��ة هنادي
العمان��ي اول محامي��ة كويتي��ة
�س��ريرة وعبد الرحم��ن العازمي
الحا�س��ل عل��ى ع��دة ميدالي��ات
في لعب��ة تن�ش الطاول��ة والفنان

الت�س��كيلي ناجي الحاي �ساحب
العدي��د م��ن النج��ازات الفني��ة
الدولية ووليد الدو�سري الحا�سل
على المركز الثاني ببطولة العالم
في رمي الرمح ا�سافة الى تكريم
ال�س��يخة �س��يخة العبداه وانور
الن�س��اري ممثل عن مدير الهيئة
العام��ة ل�س�� ؤو ون ذوي العاق��ة
الدكتورة �سفيقة العو�سي وممثل
البنك التجاري يو�س��ف مح�س��ن
ونائ��ب رئي���ش مجل���ش ادارة
جمعية اولياء امور المعاقين هدى
الخال��دي والم�ست�س��ار العلم��ي
لمحاف��ظ الحم��دي عب��د الغن��ي
�سعودي.
ح�س��ر الحتفالي��ة رئي���ش
مجل�ش اإدارة الجمعي��ة الكويتية
لأولي��اء اأم��ور المعاقي��ن رئي���ش
ن��ادي الطم��وح رحاب بور�س��لي
والمدير العام للجمعية الكويتية
لرعاي��ة المعوقي��ن ها�س��م تق��ي
وح�س��د م��ن م�س��وؤولي جمعيات
النفع العام وموؤ�س�سات المجتمع
المدني ورم��وز العمل الجتماعي
والن�س��اني والنا�س��طين ف��ي
مجال �س��وؤون ذوي الحتياجات
الخا�سة.

