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 27للبنات و 25للبنين في مختلف المحافظات

المشعان :تدوير وتسكين  87قيادي ًا
في مدارس التعليم الخاص
�أع��ل��ن م��راق��ب امل��دار���س العربية
بالإنابة يف الإدارة العامة للتعليم
اخلا�ص خالد امل�شعان ،انتهاء
املراقبة من ا�ستعداداتها للعام
الدرا�سي اجلديد ،م�شري ًا �إلى �أنه
مت ت�سكني وتدوير  87مدير مدر�سة
ومدير ًا م�ساعد ًا يف خمتلف املراحل
الدرا�سية «رو�ضة  -ابتدائي  -متو�سط
 ثانوي  -بنني وبنات» ،حيث متحتديد مركز عمل  35مدير ًا ومدير ًا
م�ساعد ًا يف جميع املراحل الدرا�سية
وذلك بعد اجتيازهم للمقابالت التي
�أجرتها �إدارة التعليم اخلا�ص يف
�شهر مايو املا�ضي.
و�أو�ضح �أنه بالإ�ضافة �إلى ذلك مت
تدوير ونقل  52مدير مدر�سة ومدير ًا
م�ساعدا بعد م�ضي � 4سنوات يف
مدار�سهم تنفيذ ًا للقرارات الوزارية
املنظمة لهذا ال�ش�أن ،مبين ًا �أن
املراقبة �ستعقد اجتماع ًا مع مدراء
املدار�س اجلدد ل�رشح �آلية عملهم
يف امل���دار����س اخل��ا���ص��ة وال���دور
املناط بهم يف الإ��شراف والرقابة
على �سري العملية التعليمية داخل
املبنى امل��در���س��ي ،حيث �سيتم
�رشح دليل عمل املدير يف التعليم

اخلا�ص مبجرد مبا�رشتهم للعمل يف
املدر�سة اخلا�صة.
وب�ين امل�شعان �أن دوره��م يتمثل
يف الإ��شراف الكامل على العملية
التعليمية داخل املدر�سة اخلا�صة
ومتابعة توفري متطلباتها وفق
ال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م وم��راق��ب��ة �سري
االختبارات وتطبيق الئحة النظام
املدر�سي واقرتاح الأن�شطة الرتبوية
وتنظيمها وفق جدول زمني مربمج
وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ الن�رشات
والتعاميم التي ت�صدر من الإدارة
العامة للتعليم اخلا�ص وغريها من
املهام التي �سيتم �رشحها للمدراء
اجلدد.
وبني �أن  17مدر�سة خا�صة �ستنتهي
مدة تراخي�صها بنهاية ال�شهر احلايل
حيث قامت املراقبة بتزويد �أ�صحابها
بجميع املتطلبات واملالحظات
الواجب تنفيذها لتجديد الرتخي�ص
والذي متتد فرتته لثالث �سنوات،
م�ؤكدا �أن املالحظات �شملت العديد
من املجاالت �سواء للمبنى املدر�سي
ومتطلباته التعليمية مرور ًا بالكادر
التعليمي واخل��دم��ات امل�ساندة
من اخ�صائي اجتماعي واخ�صائي

• خالد امل�شعان
وانتهاء
نف�سي والهيئة التمري�ضية
ً
مبتطلبات العملية التعليمية يف
الف�صول الدرا�سية واملختربات
العلمية واحل��ا���س��وب و���ص��االت
الألعاب ،م�ؤكد ًا �أنه �سيتم الت�أكد
م��ن تنفيذ ه��ذه امل��دار���س جلميع
املتطلبات واملالحظات.
وفيما يخ�ص الكتب املدر�سية
ق��ال امل�����ش��ع��ان :ق�سم التخطيط
واملعلومات يف الإدارة العامة
للتعليم اخلا�ص �أبلغنا ب�أن �إدارة

التوريدات واملخازن �ستبد�أ بتوزيع
ابتداء
الكتب على املدار�س اخلا�صة
ً
م��ن ي��وم  20م��ن ال�شهر احل��ايل،
ووفق جدول زمني ي�ستوعب جميع
املدار�س اخلا�صة ،م�شدد ًا على �أنه
�سيتم التنبيه على مدراء املدار�س
العربية ب�رضورة الت�أكد من �إعداد
الكتب وفق امليزانيات والقوائم
املر�صودة يف الف�صول الدرا�سية من
�أعداد الطلبة و�إبالغ ق�سم التخطيط
واملعلومات ب�أي نواق�ص قبل بدء
دوام الطلبة متهيد ًا ل��ت��دارك هذا
النق�ص و�سده بالتعاون مع �إدارة
التوريدات بال�رسعة املمكنة.
و�أ���ض��اف امل�شعان� :سيتم افتتاح
مدر�سة خا�صة جديدة يف حمافظة
اجل���ه���راء مل��رح��ل��ت��ي االب��ت��دائ��ي
واملتو�سط للبنات لي�صبح عدد
مدار�س البنات يف التعليم اخلا�ص
 27مدر�سة تت�ضمن �أغلبها جميع
امل��راح��ل الدرا�سية من الريا�ض
واالبتدائي واملتو�سط والثانوي
فيما يبلغ عدد مدار�س البنني يف
التعليم اخلا�ص  25مدر�سة خا�صة
حت���وي �أغ��ل��ب��ه��ا �أي�����ض � ًا امل��راح��ل
الدرا�سية االربع.

تستمر لمدة  3أشهر وتهدف إلى االرتقاء بمستوى النظافة العامة

إطالق حملة تفتيشية ألجهزة البلدية

في جميع المحافظات  20الحالي
�أعلنت البلدية اعتزامها �إطالق
«بتعاونكم
ح��م��ل��ة ب��ع��ن��وان
جنملها» ،يف  20ال�شهر احلايل
على �أن ت�ستمر ملدة � 3أ�شهر،
مبينة �أن احلملة ت��ه��دف الى
االرت���ق���اء مب�ستوى النظافة
العامة يف جميع املحافظات.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضحت �إدارة
العالقات العامة بالبلدية �أن
احلملة ت ��أت��ي بعد �أن انتهى
الفريق الإعالمي من و�ضع خطة
ميدانية ت�صاحب ه��ذه احلملة
الوا�سعة بالتن�سيق والتعاون مع
�إدارات النظافة العامة و�إ�شغاالت
ال��ط��رق وال��ت��دق��ي��ق ومتابعة
خدمات البلدية وفرق الطوارئ
و�أق�سام ازال��ة املخالفات يف
�أف���رع البلدية باملحافظات
للقيام بعمليات التفتي�ش وفق
جدول زمني.
وبينت �أن احلملة �ست�شمل تكثيف
الدور الرقابي للأجهزة الرقابية

املخت�صة من خالل متابعة عمل
�رشكات التنظيف ب�شكل يومي
والت�أكد من مدى التزامها بغ�سيل
وتعقيم احلاويات ب�شكل دوري
وتطبيق اجل��زاءات والغرامات
الواردة يف بنود العقود املربمة
م��ع البلدية ب�ش�أن �أي ق�صور
�إل��ى جانب التن�سيق مع �رشكة
امل����شروع��ات ال�سياحية فيما
يخ�ص املحافظة على نظافة
الواجهات البحرية واملتنزهات
العامة.
و�أكدت العالقات العامة تفعيل
الئحة النظافة فيما يتعلق برمي
الأنقا�ض واملخلفات و�إت�لاف
املزروعات وكذلك رفع ال�سيارات
املهملة واملعرو�ضة للبيع يف
ال�شوارع وامليادين وال�ساحات
والت�صدي ال�ستغالل امل�ساحات
واالرت��دادات على �أمالك الدولة
و�أي خمالفات تخ�ص �إ�شغال
الطريق و�أي�ض ًا امل�ساحات �أمام

املطاعم واملقاهي واملحالت،
والتي ت�سبب عرقلة الطريق �أمام
امل�شاة.
و�أ�شارت �إلى �أن حملة النظافة
�ستت�ضمن الت�صدي لظاهرة
الأ���س��واق الع�شوائية والباعة
اجلائلني الذين يقومون بعر�ض
امل��واد الغذائية يف ال�ساحات
العامة و�أمام امل�ساجد وت�سول
عمال النظافة واتخاذ االجراءات
الرادعة لهذه الظاهرة �إ�ضافة
�إل���ى تفعيل ال��رق��اب��ة م��ن قبل
مفت�شي البلدية ممن يحملون
ال�ضبطية الق�ضائية ملكافحة
الق�صابني اجلائلني اثناء �أيام
عيد الأ�ضحى املبارك.
ولفتت �إلى �أن احلملة �سرتكز على
تكثيف الرقابة لإزالة االعالنات
الع�شوائية التي ت�شوه املنظر
ال��ع��ام خا�صة يف املنا�سبات
والأعياد وكذلك ت�شديد الرقابة
على خمازن اجلمعيات والأ�سواق

األشغال :اإلسراع في عملية تسليم

مبنى شؤون القصر الجديد
بحث وكيل وزارة الأ�شغال امل�ساعد لقطاع امل�شاريع
الإن�شائية غالب �شال�ش ،مع نائب املدير العام للهيئة
العامة ل�ش�ؤون الق�رص عبداللطيف ال�سنان� ،آخر م�ستجدات
م�رشوع املبنى الرئي�سي للهيئة العامة ل�ش�ؤون الق�رص
وعقد الت�أثيث اخلا�ص به ،والذي مت فيه توريد �أكرث من
 % 80من الأثاث املن�صو�ص عليه يف العقد.
ومت خالل اللقاء االتفاق على الإ��سراع يف ت�شغيل جميع

الأنظمة احلديثة يف املبنى حتى يتمكن العاملون يف
الهيئة من القيام ب�أعمالهم اليومية ب�أف�ضل م�ستوى بعد
االنتقال للمبنى اجلديد ،كما مت ا�ستعرا�ض الربنامج
الزمني للأعمال املتبقية و�إلزام املقاول به دون مماطلة
و�إال ف�ستطبق �رشوط العقد املتعلقة بت�أخر الت�سلم ومنها
غرامات الت�أخري و�سحب الأعمال واال�ستبعاد من املناق�صات
التي �ستطرح م�ستقبال من قبل وزارة الأ�شغال.

البلدية :إعادة القسيمة  4بميناء عبداهلل
للسكنية الستخدامها كمخزن
كتب �ضاحي العلي:

وافقت بلدية الكويت على طلب امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية ب�شان رفع املوقع  4الكائن مبنطقة ميناء عبدالله
من قرار جمل�س الوزراء املتعلق ب�سحب الق�سائم من اجلهات
احلكومية واعادتها الى امل�ؤ�س�سة ال�ستخدامها يف اغرا�ض
التخزين �رشيطة الغاء ما يخالف ذلك من قرارات �سابقة.
وا�شارت رئي�سة جلنة التدقيق الفني ملعامالت املجل�س
البلدي وداد املخلد �إلى انه بعد االطالع على طلب امل�ؤ�س�سة
باعادة املوقع اليها لي�ستخدم يف اغرا�ض التخزين وانه

بعد املناق�شة انتهت اللجنة الى التو�صية باعتماد الر�أي
الفني باملوافقة على الطلب ا�ستنادا الى ق��رار جمل�س
الوزراء املتخذ بانه ال مانع تنظيميا من املوافقة على طلب
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ا�سرتجاع ورفع املوقع
 4يف منطقة ميناء عبدالله من اجلدول  3من جداول الق�سائم
التي مت �سحبها من اجلهات احلكومية مبوجب قرار جمل�س
الوزراء  54املتخذ يف يناير  2012وقرار اللجنة املكلفة
بالقيام باخت�صا�صات املجل�س البلدي ب�إعادتها الى
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية لت�ستخدم يف �أغرا�ض
التخزين �رشيطة �إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات �سابقة.

• الوفد الكويتي �أثناء م�شاركته يف املخيم العاملي

محليات

امل���وازي���ة و��شرك��ات الأغ��ذي��ة
للت�أكد من ا�ستيفائها للموا�صفات
واال�شرتاطات ال�صحية بالإ�ضافة
�إلى �إحكام الرقابة على املطاعم
وامل���ح�ل�ات ل��ل��ت ��أك��د م��ن مدى
التزامها بالرتاخي�ص ال�صحية
واال�شرتاطات واللوائح والنظم
املتبعة.
وذك����رت ال��ب��ل��دي��ة �أن احلملة
�ست�شمل تكثيف اجلوالت الرقابية
من قبل مفت�شي فرق الطوارئ
و�أق�سام �إزال���ة املخالفات يف
�أفرع البلدية باملحافظات اجتاه
كافة التعديات على �أمالك الدولة
مبختلف �أنواعها �سواء ا�ستغالل
امل�����س��اح��ات غ�ير املرخ�صة
�أم��ام املقاهي ومكاتب ال�شحن
وغريها من املحالت التجارية
بالإ�ضافة �إل��ى تكثيف عمليات
التفتي�ش الرقابية على الإعالنات
التجارية يف املجمعات للت�أكد
من �رسيان تراخي�صها.

أجريت آلي ًا ورضا من قبل الحمالت

المطيري :قرعة توزيع مقرات الحمالت
في عرفات تمت بشفافية

• �أثناء �إجراء القرعة

ق��ال نائب رئي�س البعثة مدير
م��ك��ت��ب ����ش����ؤون احل���ج ب����وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية حممد
املطريي� ،إن قرعة احل��ج التي
جتريها ال���وزارة حالي ًا تنطلق
من مبد�أ ال�شفافية والعدالة بني
احلمالت ،م�شري ًا �إل��ى �أن عملية
القرعة ت ��أت��ي حتى يتمكن كل
�صاحب حملة من اختيار املوقع
الذي ينا�سبه يف م�شعر عرفات،
وبالتايل يقدم حلجاجه كل ما
ميكنه من خدمات مميزة.
و�أو�ضح يف ت�رصيح �صحايف �أم�س،
�أن القرعة وتوزيع مقر احلمالت يف
م�شعر عرفات متت يف وقت مبكر،

وذل��ك حتى تتمكن احلمالت من
تقدمي اخلدمات املميزة للحجاج،
م�ضيف ًا :القرعة تتم �آلي ًا منذ العام
املا�ضي ،وق��د مل�سنا ارتياح ًا
كبري ًا من قبل احلمالت حول القرعة
التي متيزت بالعدالة وامل�ساواة
وال�شفافية بني اجلميع ،خ�صو�صا
�أننا تعاملنا فيها بالأرقام ولي�س
الأ���س��م��اء وه��و م��ا جعلها ت�سري
بكل ي�رس و�سهولة وحتقق ر�ضا
احلمالت.
وقائل :هذا العام متت زيادة �أعداد
احلجاج للكويت من � 6400إلى
 8000ح��اج �أي بنحو  ٪ 20عن
العام املا�ضي ،م�شري ًا �إل��ى �أن

اجلهات امل�س�ؤولة يف ال�سعودية
تقدم خدمات م�شكورة يف م�شعر
ع��رف��ات للكويت وجلميع دول
ال��ع��امل ،م�شيد ًا بتعاون جميع
احلمالت عند �إجراء القرعة.
جدير بالذكر �أن مكتب �ش�ؤون احلج
�أج��رى قرعة توزيع مقر حمالت
احل��ج الكويتية مب�شعر عرفات
بح�ضور ن��ائ��ب رئي�س البعثة
مدير مكتب �ش�ؤون احلج بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية حممد
املطريي ،ورئي�س فريق وزارة
الأوقاف يف البعثة �سطام املزين
و�أع�ضاء مكتب �ش�ؤون احل��ج يف
الوزارة.

األوقاف تنظم دورة تدريبية لالرتقاء

بالمستوى اإلعالمي لموظفيها

• عبدالعزيز اجلناحي

�أعلن امل�ست�شار الإعالمي لوزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية عبدالعزيز
اجلناحي ،بدء انطالق دورة «ال�سينماتوغرافية» التدريبية ملوظفي
ال��وزارة املتخ�ص�صني يف املجال الإعالمي والتي ت�ستهدف االرتقاء
بامل�ستوى الإعالمي والفني وتقدمي حمتوى �إبداعي للوزارة.
و�أو�ضح يف ت�رصيح �صحايف �أم�س �أن ال�سينمائي ال�سعودي عبدالله ال�رشيدة
احلا�صل على درجة املاج�ستري يف «ال�سينماتوغرايف» يف هوليوود وع�ضو
اللجنة اال�ست�شارية يف الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف اململكة
العربية ال�سعودية هو من �سيقدم الدورة ،مبين ًا �أنه مت اختياره لتقدمي
الدورة لتفوقه يف املنطقة يف جمال الت�صوير واالنتاج الهادف ،وخلربته
الوا�سعة يف هذا املجال.
وقال اجلناحي �إن الدورة �ستكون حول الإخراج ال�سينمائي والت�صوير
واالنتاج و�ستتناول اجلانب النظري والتطبيقي يف كيفية التعامل مع
الكامريات ال�سينمائية والإ�ضاءات والتي من �ش�أنها تهيئة املتدرب للعمل
يف بيئة احرتافية .وا�ضاف �أن الفيلم الق�صري «�صالح هذا بيته» الذي عر�ض
يف فرباير املا�ضي ،كان حمل اهتمام قيادات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية الذين حر�صوا على ا�ستكمال هذا امل�شوار الإعالمي عن طريق
الدورات والور�ش التي يقدمها مدربون متمر�سون.

منتشرة في أماكن لعب األطفال بأفرع بعض الجمعيات التعاونية

رابطة جراحة األطفال :لعبة الخرز
المغناطيسية قاتلة
حذرت رابطة جراحة الأطفال الكويتية من لعبة اخلرز املغناطي�سية
قاتلة االطفال املنت�رشة يف �أماكن لعب االطفال ب�أفرع بع�ض اجلمعيات
التعاونية .ودقت الرابطة ناقو�س اخلطر يف ازدي��اد عدد حاالت بلع
اخلرز املغناطي�سية التي و�صلت الى  8حاالت هذا العام منها  4يف
ال�شهر الأخري مقارنة بـ 3حاالت يف عام  2016و 4حاالت يف العام 2015
م�شددة على �أولياء الأمور بعدم اقتناء لعبة اخلرز املغناطي�سية وذلك
خلطورتها ال�شديده على االطفال يف حال ابتالعها �أو ا�ستن�شاقها حيث

تت�سبب يف حدوث ثقوبات وان�سدادات معدية ومعوية.
و�أ�شارت �إلى اخ�ضاع ه�ؤالء الأطفال جلراحات طارئة ا�ستدعت يف غالبها
ا�ستئ�صال جزء من الأمعاء باال�ضافة �إلى �إدخال بع�ض احلاالت للعناية
املركزة م�ؤكدة على البحث والتوا�صل مع الدول ال�صديقة حول ازدياد
هذه الظاهرة حيث تبني �أنه مت منع هذا املنتج بالواليات املتحدة
الأمريكية وكندا وبع�ض ال��دول االوروبية بعد  7700حالة وحدوث
�إ�صابات �أدت �إلى الوفاة يف تلك الدول.

تغطية وتكييف الجسور المعلقة للمشاة
بجميع المناطق
كتب فهد احلمود:

علمت «ال�شاهد» �أن وزارة اال�شغال
ب�صدد تغطية وتكييف وو�ضع
�سالمل متحركة وم�صاعد جلميع

اجل�سور املعلقة للم�شاة والعمل
على تطويرها ا�ضافة �إلى ت�صميم
وان�شاء واجناز ج�سور م�شاة يف
مناطق متفرقة بالكويت وخا�صة
يف االماكن التي تكرث بها حركة

امل�شاة مثل املدار�س وامل�ساجد
واملجمعات التجارية واملناطق
املتقابلة.
وك�شفت م�صادر ان الوزارة عر�ضت
هذا االمر على عدد من ال�رشكات

العاملية ذات االخت�صا�ص قبل
ط��رح املناق�صة مع طلب تقدمي
من��وذج للج�سور مع ذك��ر جودة
امل��وا���ص��ف��ات ال��ت��ي م��ن املمكن
توفريها.

 30كشاف ًا وقائداً من الكويت شاركوا
في المخيم العالمي بالدنمارك
�شاركت الكويت ممثلة بوزارة الرتبية وجمعية الك�شافة
الكويتية يف املخيم الك�شفي ال���دويل وال���ذي اقيم
بالدمنارك مب�شاركة  40الف ك�شاف وقائد من خمتلف
دول العامل .
وق��ال رئي�س الوفد الكويتي وليد امل�لا يف ت�رصيح
�صحايف �أم�س �إن الكويت �شاركت بـ 30ك�شاف ًا وقائد ًا
م�شري ًا �إلى �أن املخيم ت�ضمن  600برنامج توعوي هادف
حر�صنا على امل�شاركه فيه واال�ستفادة باكرب قدر منه.
و�أ���ض��اف �أن��ه مت اق��ام��ة ي��وم وطني ا�ستعر�ضنا فيه
امل�أكوالت ال�شعبية والقهوة العربية ا�ضافة الى توزيع

الأو�سمة الكويتية على اغلب امل�شاركني الفتا �إلى �أنه مت
عر�ض ان�شودة كويتية يف هذا اليوم على امل�رسح تربز
دور �سمو �أمري البالد حفظه الله ورعاه و�سمو ويل عهده
االمني يف ال�سالم والعمل االن�ساين االمر الذي ادى الى
تفاعل كبري من قبل احل�ضور يف الفقرة الكويتية والتي
كانت م�سك ختام اليوم الوطني.
و�أعرب املال عن بالغ �شكره وتقديره لوزارة الرتبية
ولرئي�س جمعية الك�شافة الكويتية د عبدالله الطريجي
على ت�سهيل مهمة م�شاركة الوفد الكويتي يف املخيم
وازالة كل املعوقات التي واجهته.

