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تكثيف الحمالت على المحال والشركات

المعجل :اللجنة وافقت على اقتراح دعم الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة

«بلدية العاصمة» :تحرير  45مخالفة

«فنية البلدي» :تفعيل دور النقل البحري الجماعي

نظافة عامة

على سواحل الكويت
كتب �سالمة ال�سليماين:

• أثناء رفع املخالفات

�أعلنت �إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت توا�صل احلمالت
ال��ت��ي تنفذها �إدارت����ا ال�سالمة
وال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة وا�شغاالت
ال��ط��رق التابعتان لفرع بلدية
حمافظة العا�صمة لرفع ونقل
كافة املخلفات والأنقا�ض و�إزالة
كافة التعديات على �أمالك الدولة
ومتابعة تراخي�ص الت�شوينات.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير فرع
بلدية حمافظة العا�صمة م.بدر
�أبورقبة �أنه مت عقد اجتماع مع مدير
�إدارة ال�سالمة م.ط��ارق العدواين
وم��دي��ر �إدارة النظافة العامة
م�شعل العازمي لتكثيف احلمالت
على املحال وال�رشكات والت�أكد
من كافة تراخي�ص الت�شوينات

وال�سالمة ف�ضال عن �ضبط ال�رشكات
واملقاولني الذين يقومون برمي
االنقا�ض يف الأماكن غري املخ�ص�صة
من قبل البلدية واتخاذ االجرءات
القانونية حيالهم على الفور.
و�أك����د �أب��ورق��ب��ة �أن احل��م�لات
التي انطلقت �ستكون م�ستمرة
وب�صفة دوري��ة خ�لال الفرتتني
ال�صباحية وامل�سائية لر�صد
كافة املخالفات واتخاذ كافة
الإجراءات وفق الأطر القانونية،
م�ؤكد ًا �أن احلمالت هدفها احلفاظ
على املظهر احل�ضاري واجلمالى
للمحافظة ال�سيما �أن ظاهرة رمي
املخلفات واالنقا�ض على قارعة
الطرق باتت متثل خطر ًا كبري ًا
وقد تت�سبب يف عمل ح��وادث �أو

تعطيل حركة املرور.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن باكورة احلمالت
التي نفذتها �إدارتا النظافة العامة
وال�سالمة �أ�سفرت عن رفع حمولة
2024م 3من االنقا�ض واملخلفات
�إل���ى ج��ان��ب حت��ري��ر  45خمالفة
نظافة عامة بعد الك�شف على عدد
كبري من املواقع واملحال.
واختتم ت�رصيحه داعي ًا �أ�صحاب
ال�رشكات واملقاولني واملحال الى
االلتزام بالرتاخي�ص املمنوحة
ف�ضال عن و�ضع االنقا�ض يف الأماكن
املخ�ص�صة لها من قبل البلدية
جتنب ًا للم�ساءلة القانونية ،الفت ًا
�إلى �أن مفت�شي الأجهزة الرقابية
�سيطبقون كافة ل��وائ��ح وانظمة
البلدية بكل حزم.

«المواصالت» :تسهيل إجراءات دخول

السفن األجنبية قبل  72ساعة من وصولها
كتب �أحمد يون�س:
�أعلنت وزارة املوا�صالت �أن قطاع النقل �أ�صدر تعميما
�إداريا يعمل على تنظيم دخول ال�سفن الأجنبية للمياه
االقليمية الكويتية.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف :ي�أتي ا�صدار هذا
التعميم بهدف تنظيم دخول ال�سفن االجنبية للمياه
االقليمية الكويتية وت�سهيل �إجراءات دخولها قبل
� 72ساعة من و�صولها للبالد من خ�لال الوكالء
املالحيني امل�سجلني لدى �إدارة النقل البحري
م�شرية �إلى �أن هذا التعميم �سيدخل حيز التنفيذ
� 11أبريل احلايل.

و�أ�شارت الوزارة �إلى �أن التعميم ت�ضمن ثالثة بنود
تلزم الوكالء املالحيني امل�سجلني لدى �إدارة النقل
البحري التقيد بها حتى يتمكنوا من احل�صول على
ت�رصيح لدخول ال�سفن الأجنبية للمياه االقليمية
مبينة �رضورة التزام الوكيل املالحي بتقدمي كتاب
ر�سمي لوكيل الوزارة للح�صول على موافقة الدخول
للمياه االقليمية الكويتية قبل و�صولها بـ «»72
�ساعة ،مف�صحا بالطلب املقدم لقطاع النقل عن
الغر�ض من دخولها للبالد مثل «التحميل والتفريغ
والتزود بالوقود �أو امل�ؤونة و�إج��راء الإ�صالحات
وال�صيانة الدورية وا�ستبدال الطاقم واخلدمة الطبية
لأفراد الطاقم».

فتح باب الترشح لجائزة الدراسات
والبحوث التربوية الخليجية
كتب حم�سن الهيلم:
�أعلنت وزارة الرتبية عن فتح باب
الرت�شحجلائزةالدرا�ساتوالبحوث
الرتبوية للدورة املالية -2019
 2020التي ينظمها مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج وقيمتها 200
�ألف ريال �سعودي.
وقالت ال��وزارة يف بيان �أم�س،
انها ا�صدرت تعميما للعاملني
فيها حتثهم فيه على للم�شاركة
باجلائزة التي متنح لعمل واحد
�أو ملجموعة �أع��م��ال ،مو�ضحة

ان اجل��ائ��زة ت�شرتط �أن يعالج
العمل املقدم ق�ضية تربوية مهمة
يف جم��االت اجل��ائ��زة وان يكون
مرتبطا بالواقع و�أال يكون من�شورا
�أو م�ستال من ر�سائل جامعية.
واف����ادت ب��ان جم���االت اجلائزة
ت�شمل ال��درا���س��ات والبحوث
املتعلقة مبهارات القرن والذكاء
ال�صناعي يف التعليم والتجارب
وامل�����ش�روع���ات ال�ترب��وي��ة يف
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ع��ل��م املقلوب
وتطبيقات منحى تعليم العلوم
والتقنية والهند�سية والريا�ضيات

.STEM
وبينت ان اجلائزة ت�شرتط التزام
ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث املقدمة
باملعايري العلمية وان تت�سم
باحلداثة واالبتكار وتتجنب تكرار
الدرا�سات ال�سابقة.
ولفتت الى ان اجلائزة ت�شرتط
�أن تتميز التجارب وامل�رشوعات
الرتبوية املر�شحة باجلدية وان
تكون منفذة على �أر���ض الواقع
وذات جدوى تربوية ،مبينة ان
�آخ��ر موعد لتلقي الرت�شيحات
�سيكون نهاية فرباير .2020

وافقت اللجنة الفنية باملجل�س
البلدي �أم�س ،برئا�سة عبدالعزيز
املعجل ،على اقرتاح يفعل دور
النقل البحري اجلماعي على
�سواحل الكويت من خالل �إن�شاء
حمطة �ساحلية لنقل الركاب.
وق����ال امل��ع��ج��ل يف ت�رصيح
ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين ع��ل��ى هام�ش
االجتماع ان اللجنة وافقت على
اقرتاح دعم ال�شباب من �أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية م�شريا الى
ان اللجنة �أحالت اقرتاح زراعة
�أ�شجار جتميلية على جانبي
وحم��ي��ط مم���رات امل�����ش��اة الى
جلنة البيئة.
وا�ضاف ان اللجنة وافقت على
اقرتاح �إلغاء �شي�شة العوائل يف
املطاعم واملقاهي و�أجلت مناق�شة
االق�تراح اخلا�ص ب�ش�أن خمالفة
ب��ن��اء �سكن الأئ��م��ة وامل ��ؤذن�ين
ال��ت��اب��ع ل����وزارة الأوق����اف الى
االجتماع القادم.
وتابع ان اللجنة حفظت عددا
م��ن االق�تراح��ات منها الكتاب
املقدم من اجلمعية الكويتية
للرتاث ب�ش�أن املوافقة على �إعادة

• اجتماع اللجنة الفنية باملجلس

�إحياء �أ�سماء ال�شوارع القدمية
والفرجان وال�ساحات و�إ�ضافة
ن�شاط قنوات تلفزيونية بال�شارع
الإعالمي يف منطقة العار�ضية.
و�أو�ضح املعجل ان اللجنة اعادت

الطلب املقدم من وزارة الأ�شغال
الع��ت��م��اد ح���دود وا�ستعماالت
الأرا����ض���ي للموقع املخ�ص�ص
مليناء مبارك الكبري البحري
�ضمن ج��زي��رة بوبيان للجهاز

التنفيذي فيما �أح��ال��ت مقرتح
�إن�شاء دورات مياه منعزلة خا�صة
فقط بذوي االحتياجات اخلا�صة
داخل املجمعات التجارية الى
جلنة املعاقني.

نحرص على مالءمة مدارسهم لحاالتهم فني ًا وصحي ًا واجتماعي ًا

«التربية» :مهتمون بذوي اإلعاقة

ونسعى لتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع
كتب حم�سن الهيلم:

�أكد وكيل وزارة الرتبية د�.سعود
احل��رب��ي ،ح��ر���ص ال����وزارة على
الطلبة م��ن ذوي الإع��اق��ة وعلى
املدار�س اخلا�صة بهم و�رضورة
جاهزيتها ومالءمتها من النواحي
الفنية وال�صحية واالجتماعية مبا
يتنا�سب مع نوع ودرجة الإعاقة.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �صحايف،
عقب اجتماعه مع املدير العام
للهيئة ال��ع��ام��ة ل�����ش ��ؤون ذوي
الإعاقة د�.شفيقة العو�ضي ،وعدد
من امل�س�ؤولني للبحث يف �ش�ؤون
الطلبة م��ن ذوي الإع��اق��ة بغية
توفري الرتتيبات املطلوبة ل�ضمان
متتعهم بامل�ساواة مع الآخرين يف
جميع حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية وممار�ستها.
وقال �إن االجتماع تناول مناق�شة
بع�ض الأم���ور املتعلقة بت�أهيل
معلمي ه��ذه الفئة ،ا�ضافة �إلى
مناق�شة ت�صميم املباين العامة
واخلا�صة ال�ستخدامها مبا يتنا�سب
مع نوع ودرجة الإعاقة.
واعترب �أن االجتماع كان متهيديا
خل��ط��وات م�ستقبلية نابعة من
اهتمام الوزارة بهذه الفئة و�سعيها

• سعود احلربي خالل اجتماعه مع شفيقة العوضي وعدد من املسؤولني

لت�أهيلهم ودجم��ه��م باملجتمع
واال�ستفادة كذلك من خرباتهم.
ول��ف��ت �إل���ى ع��زم ال����وزارة عقد
اجتماع الأ�سبوع املقبل ملناق�شة
�سبل ت�أهيل معلمي ط�لاب ذوي

الإعاقة والرتكيز على م�ؤهالتهم
الدرا�سية ومدى توافر اخلربات
ل��دي��ه��م يف جم���ال االخت�صا�ص
والتخطيط.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن االجتماع املقبل

�سوف يبحث اقامة دورات تدريب
منا�سبة له�ؤالء املعلمني� ،إ�ضافة
�إلى مناق�شة م�رشوع ا�سرتاتيجية
ال����وزارة لتنفيذ م���واد اتفاقية
 2010/8اخلا�صة بذوي الإعاقة.

الحربي قام بجولة تفقدية على عدد من مدارس
منطقة مبارك الكبير
كتب حم�سن الهيلم:
قام وكيل وزارة الرتبية د�.سعود احلربي
�صباح ام�س ،بجولة تفقدية على عدد من
املدار�س التابعة ملنطقة مبارك الكبري
التعليمية لالطالع على �سري العمل ور�صد
امل�لاح��ظ��ات ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه امليدان
الرتبوي عن كثب.

وح��ر���ص احل��رب��ي على اال�ستماع �إلى
امل��دراء واملديرات للوقوف على حالة
التكييف و�أعمال ال�صيانة داخل املدار�س
ب�شكل ع��ام ،وتلم�س ال�صعوبات التي
تواجههم عن قرب ،وذلك من �أجل العمل
على تالفيها من منطلق ا�ستقرار العملية
التعليمية.
وراف��ق احلربي خ�لال اجلولة ،املدير

العام ملنطقة مبارك الكبري التعليمية
من�صور ال��دي��ح��اين ،وم��دي��ر ال�ش�ؤون
الهند�سية يف املنطقة م.علي د�شتي،
ومراقب املرحلة الثانوية حميد الف�ضلي،
و�شملت اجلولة مدر�سة ح�صة احلنيف
املتو�سطة للبنات ،ومدر�سة ح�سني
الع�سعو�سي االبتدائية بنات ،ومدر�سة
�سليمان املطوع املتو�سطة بنني.

بمشاركة  10طالب من منطقة الفروانية التعليمية

السليماني :أجواء حماسية في التصفيات الثالثة لمشروع تحدي القراءة العربي
كتب حم�سن الهيلم:
انطلقت الت�صفيات الثالثة مل�رشوع
حتدي القراءة العربي مب�شاركة 10
طالب من منطقة الفروانية التعليمية
والتي ج��رت و�سط �أج���واء ايجابية
وحما�سية بني الطلبة.
ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال من�سق م�رشوع
حتدي القراءة العربي ومدير �إدارة
الأن�شطة يف منطقة الفروانية د.غامن
ال�سليماين� :أقامت املنطقة الت�صفيات
الثالثة والنهائية يف م�سابقة حتدي
القراءة العربي على م�ستوى مدار�س
املنطقة مب�شاركة متميزة من الطالب.
و�أك��د ال�سليماين �أن امل�سابقة تهدف
�إلى تنمية مدارك الطلبة يف املدار�س
وزي���ادة ال��وع��ي يف �أهمية القراءة
وحت�سني التعبري الكتابي و�إعطاء
م��ه��ارات للطالب من خ�لال القراءة
م�ضيف ًا :ان م�ستوى ابنائنا الطلبة
يف الت�صفيات النهائية كان متميز ًا
وه��م ق���ادرون على ال��ت��أه��ل ملراكز
متقدمة يف م����شروع حت��دي القراءة

ال��ع��رب��ي .و�أو���ض��ح ال�سليماين �أن
الفرق امل�شاركة جاءت من املدار�س
خ�صو�ص ًا للت�صفيات الثالثة مل�رشوع
حتدي القراءة العربي ومقابلة جلان
حتكيم امل�سابقة عن طريق املقابلة
ال�شخ�صية للطلبة لتحديد الطالب
الفائز وف��ق نقاط ومعايري تت�ضمن
قدرة الطالب على التعبري ومدى فهمه

وا�ستيعابه للكتاب.
ومن جانبه ذكر رئي�س جلان التحكيم
يف الكويت هاين عطا �أن اجلهود التي
مل�سناها يف تفعيل م�سابقة حتدي
القراءة العربي ممتازة يف الكويت
وت�شهد م��دى ت��ط��ور ال��ط�لاب خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية بالن�سبة
مل�ستوى الطالب وم�ستوى امل�شاركة.

• غامن السليماني خالل املسابقة

وقال عطا :ال يتم الرتكيز يف جلان
حتكيم امل�سابقة على حفظ الكتب
املقروءة بل يكون الرتكيز الأ�سا�سي
على الفهم والعمق وتفا�صيل الكتاب
لرنى هل كانت قراءة الطالب قراءة
�سطحية فقط� ،أم ت�صفحية �أم قراءة
عميقة يف هذا الكتاب.
و�أ�ضاف عطا �أنه يجب على الطالب
�أن يذكر لنا ف�صول الكتاب ،ونبد�أ
باختيار كتاب ون�س�أله عن الفكرة
الأ�سا�سية التي تت�ضمن جميع ما
يتحدث عنه الكتاب ،ون�س�أل �أي�ضا
عن الدرو�س امل�ستفادة التي طبقها
الطالب يف حياته وعن غر�ض الكاتب
من ت�أليف الكتاب ،ليظهر التميز بني
الطالب ،واملفرت�ض على الطالب �أال
يقر�أ معلومات فقط ،بل املطلوب هو
�أن يدخل يف �أعماق الكتاب وما بني
�سطور الكتاب ،لأن الهدف الأ�سا�سي
من امل�رشوع هو �أن يقر�أ الطالب كتب ًا
دينية وكتب ًا علمية وكتب ًا تاريخية
وروايات �أدبية وال يقت�رص على جانب
واحد فقط.

• جانب من املشاركني

