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تقديراً لدوره في خدمة الساحة الثقافية والتعاون الثقافي مع فرنسا

السفيرة الفرنسية قّلدت م.علي اليوحة
وسام »السعف األكادميي بدرجة فارس«

قلدت الســفيرة الفرنســية 
لدى الكويت ماري ماسدوبوي 
األمني العــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة وسام »السعف األكادميي 
بدرجة فارس« نيابة عن احلكومة 

الفرنسية.
وقالت السفيرة ماسدوبوي 
في كلمة خــال حفل أقيم يوم 
الثاثــاء املاضي مبقــر إقامتها 
بهذه املناسبة »إنها تفخر بتمثيل 
حكومة فرنسا في هذا التكرمي 
الــذي يســتحقه اليوحــة على 
أرضه ووسط حضور مرموق من 
الشخصيات األكادميية والثقافية 

املرموقة«.
وأضافــت أن منــح اليوحة 
الوســام جاء تقديرا لدوره في 
خدمة الساحة الثقافية الكويتية 
والتعاون الثقافي مع فرنســا، 
مبينــة أن العاقات الكويتية- 
الفرنسية قدمية »وهي عاقات 
رائعة ومتميزة وغنية باحملبة 

على كل األصعدة«.
مــن جانبــه، قــال م.علــي 
اليوحة إن اجلهود التي شكلت 
العاقــة الثقافية بــني الكويت 
وفرنســا كثيرة بدءا من أعمال 
التنقيــب األثريــة فــي جزيرة 
فيلكا والتي تلعب فرنسا دورا 

مهمًا وأساسيا فيها. وأضاف أن 
هذه اجلهود تتضمن عشــرات 
األنشطة والفعاليات واملعارض 
املستمرة سنويا، مبينا أن انتقال 
املركز الفرنسي لآلثار والعلوم 
االجتماعية من اليمن إلى الكويت 
مؤخرا كان لــه عظيم األثر في 
تنشــيط النــدوات واملؤمترات 

العاملية.
التعــاون  هــذا  أن  وذكــر 
بــني املجلس الوطني وفرنســا 
ســيثمر إعداد كتيــب تعليمي 
عن احلضارات اإلنســانية في 

الكويت »ســيهدى إلــى وزارة 
التربية ليكون مــادة تعليمية 
ضمن مناهج التعليم احلكومي 
عربيــة  وبنســخ  واخلــاص 
وإجنليزيــة وفرنســية وبلغة 
مبســطة للطلبة«، مشــيرا الى 
العاقات املتينة ايضا مع املعهد 
العربي في باريس. ويعتبر وسام 
السعف األكادميي وساما وطنيا 
فرنسيا أنشــأه نابليون األول 
عــام ١٨٠٨ ومينــح لألكادمييني 
املتميزين والشخصيات البارزة 

عامليا في الثقافة والتعليم.

السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي تقلد م.علي اليوحة وسام »السعف األكادميي بدرجة فارس«

السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي وم.علي اليوحة وعدد من احلضور في حفل التكرمي

ماسدوبوي: أفخر 
بتمثيل حكومة 

فرنسا في تقليد 
اليوحة هذا التكرمي 

الذي يستحقه

امتحانات الثاني عشر تستمر حتى 31 الجاري

العتيبي لـ »األنباء«: التدخين كان يتم في ممرات المحكمة

39 ألف طالب يدشنون اختبارات الثانوية اليوم

احملكمة الكلية تلزم »العدل« بتخصيص أماكن 
للتدخني في محاكم »الرقعي« و»اجلهراء«

الصبيح تطالب بتنفيذ نقل احلضانات إلى »التربية«

عبدالعزيز الفضلي

يدشــن أكثر من 39 ألف 
طالب وطالبــة اليوم األحد 
العــام  نهايــة  اختبــارات 
الدراسي للصف الثاني عشر 
بقســميه العلمــي واألدبــي 
واملعهد الديني وسط إجراءات 
مشــددة قامــت بهــا وزارة 
التربية لتأمني ســير عملية 
االمتحانــات التــي تســتمر 
حتى 3١ من الشهر اجلاري، 
حيــث يدخــل الطلبة جلان 
االختبارات بأجواء مختلفة 
عــن الســابق أولهــا تدوير 
مدرائهم واللجان املشــرفة 
على االختبارات، إضافة إلى 
تأكيد الــوزارة على تطبيق 
الئحــة الغــش بحذافيرهــا 
على الطلبة الغشاشني دون 
تساهل، إضافة إلى أن الوزارة 
ستســعني بوزارة الداخلية 
لتوفيــر دوريــات شــرطة 
بالقرب من املدارس للحفاظ 

على سير االختبارات.
كمــا انه مــن املتوقع أن 
يقوم وزيــر التربية ووزير 
العالــي د.حامــد  التعليــم 
العازمي بجولة تفقدية على 
جلان االختبارات لاطمئنان 

على سير العمل فيها.
على صعيد متصل، قدم 
املوجــه األول للغة العربية 
مبنطقة العاصمة التعليمية 
طارق العنزي بعض النصائح 
والتوجيهات لطلبة الصف 
الثاني عشر فيما يخص مادة 
اللغة العربية، مؤكدا ضرورة 
إعطاء اللغــة العربية وقتا 

دارين العلي

الكلية  حكمت احملكمة 
العــدل  وزارة  بإلــزام 
بتخصيص أماكن للتدخني 
في مباني محاكم الفروانية 
الرقعــي  فــي  اجلديــدة 
واجلهراء، وذلك بناء على 
دعوى قضائية مت رفعها من 
قبل احملامي خلف العتيبي 
بسبب مخالفة هذه احملاكم 
لقانون حماية البيئة مبنع 
التدخني في األماكن العامة 
وتخصيص أماكن محددة 

لذلك.
وفــي تصريــح خاص 
العتيبي  لـ »األنباء«، قال 
ان الدائــرة اإلدارية قضت 
الدعــوى املرفوعــة  فــي 
باســمه حــول مخالفــة 
القانون البيئي في احملاكم 

أكبر للمذاكرة ألنها تشتمل 
التعبيــر والتلخيص،  على 
الفهــم والثــروة اللغويــة، 
والسامة اللغوية والتذوق 
الفني، معلقا بأن هناك عدة 
محاور وفروع لتلك اللغة، لذا 
فا بد من إعطاء كل ذي حق 
حقه منها، مشيرا إلى ضرورة 
املراجعــة في أيام الدراســة 
وأخــذ راحــة بــني الفترات 
الدراســية وعــدم مواصلة 
الدراســة لفترة طويلة ألن 

هناك قدرا من االستيعاب.
وقال العنــزي: »عزيزي 
الطالب تريث واقرأ االختبار 
كاما قبل البدء فيه فقد تكون 
هنــاك بعــض اجلوانب في 
االختبار تفيدك في البعض 
اآلخر وحيث يخصص ربع 
ســاعة مــن زمــن االختبار 
للقــراءة فقــط، وأجب عما 
تعرفه أوال وجتاوز ما جتد 
فيه صعوبة الى حني اإلجابة 
عن األســئلة التي ترى فيها 
سهولة ويسر، حيث جتيب 

عنها في البداية«.

القرار  بإلغــاء  املذكــورة، 
الســلبي بامتناع  االداري 
وزارة العــدل عــن اتخاذ 
الكفيلة مبنع  اإلجــراءات 
التدخــني مببنــى محكمة 
)الفروانيــة( و)اجلهراء( 
اجلديدتــني وتخصيــص 
اماكــن لكل منهما يســمح 

علــى  العنــزي  وأكــد 
ضــرورة االهتمام بالتعبير 
ومــا يتعلــق به مبينــا أنه 
ينقســم إلى تعبير وظيفي 
وتعبير إبداعي مع ضرورة 
التركيز على املقالة ألن املقالة 
من الثوابت في االختبارات 
جميعا وعلى الطالب أن يركز 
عليها باإلضافة إلى التركيز 
في أهداف الــدروس، معلقا 
إلى أن االختبار لن يخرج عن 
هــذه األهداف أبدا، لذا يجب 
التركيز على كل هدف، وكيف 
ميكن أن يتحول إلى ســؤال 

قد يأتي في االختبار.
كما دعا إلى التركيز على 
االختيارات املتعددة والتأني 
والتركيز فــي احلل وقراءة 
الســؤال والفقــرة أكثر من 
مرة، ونصح بقراءتها 3 مرات 
ألن األسئلة قد تكون أحيانا 
تتطلــب دقة في الفهم حتى 
تهضم وتســتوعب بجميع 

تفاصيلها.
وأشار الى أهمية إعطاء 
التعبير وقته، مشــيرا إلى 
أن للتعبيــر الدرجة األكبر 
من درجات االختبار وهو من 

األجزاء املهمة فيه.
وأشار العنزي إلى التركيز 
على مطالب االختبار، معلقا 
بأن السؤال قد يحوي مطلبا 
أو مطلبني أو 3 مطالب فبعض 
الطاب نتيجة التسرع يجيب 
على اجلزء األول من املطلب 
وينســى الباقي، راجيا من 
الطلبة التريث والتمعن في 
السؤال ومعرفة ما املطلوب 
وكم مطلب يطلبه السؤال.

فيها وحدها بالتدخني.
العتيبــي ان هذه  وقال 
املبانــي كان يتــم التدخني 
ومكاتبهــا  ممراتهــا  فــي 
الســالم بانتهــاك  وعلــى 
البيئي،  للقانــون  واضــح 
وذلــك لعدم وجــود اماكن 
مخصصة للتدخني وفق ما 
ينــص عليه القانون، الفتا 
الى ان احلكم يجبر الوزارة 
على تخصيص هذه األماكن 
وفقــا لنص املادة )٥٦( من 
البيئة رقم  قانون حمايــة 
٤٢ لسنة ٢٠١٤ وتعدياته.

ولفــت العتيبي الى انه 
رفع كتابا الى وكيل وزارة 
العــدل باألمــر قبــل رفــع 
القضيــة اال انه لم يجد اي 
حترك بهذا الشأن ما جعله 
يلجــأ للقضــاء مباشــرة 

لتطبيق نص القانون.

عبدالعزيز الفضلي 

طلبت وزيرة الشــؤون 
ووزيــرة الدولــة للشــؤون 
االقتـــصادية هند الصبيح 
مــن وزيــر التربيــة ووزير 
ــيم العالي د.حامد  التعلــــ
قــرار  تنفيــذ  العازمــي 
مجلــس الــوزراء اخلــاص 
بنقل احلضانات من وزارة 

الشــؤون الــى التربيــة.
وقالــت الصبيــح فــي 
كتــاب وجهتــه الــى وزيــر 
التربيــة د. حامــد العازمي 

وحصلــت »األنبــاء« علــى 
نســخة منــه »صــدر قــرار 
ــم 3٦  ــوزراء رق ــس ال مجل
لســنة ٢٠١٦ فــي اجتماعــه 
تضـــــمن   ٢٠١٦/٢ رقــم 
نقــل  علــى  املوافـــــقة 
اختصاص منح تراخيص 
دور احلضانــة اخلاصــة 
الــوارد فــي القانــون رقــم 
)٢٢( لســنة ٢٠١٤ بشــأن 
دور احلضانة اخلاصة من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
إلــى وزارة التربيــة نظــرا 
الرتبــاط عمــل احلضانات 

وزارة  بعمــل  اخلاصــة 
التربيــة ولتوحيــد اجلهــة 
املشــرفة والتــي يحــق لهــا 

ــص«. ــح التراخي من
وأضافــت الصبيــح في 
كتابهــا »وفــي إطــار تنفيذ 
هــذا القــرار فقــد صــدر عن 
وزارة الشؤون االجتماعية 
ــم )٢١7( لســنة  ــرار رق الق
٢٠٠٦ بشــأن تشكيل جلنة 
لنقل اختصاص الترخيص 
لــدور احلضانــة اخلاصــة 
الشــؤون  وزارة  مــن 
إلــى وزارة  االجتماعيــة 

فــي  وضمــت  التربيــة 
عضويتهــا ممثلــني عــن 
وزارة التربيــة وحتى اآلن 
لــم يتــم تنفيــذ القــرار مــن 

ــة. ــل وزارة التربي قب
التكــرم  يرجــى  لــذا 
بالعمــل علــى تنفيذ القرار 
ســالف البيــان، مع التأكيد 
علــى أن وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة ال متانــع فــي 
وجود فترة انتقالية حتى 
يتســنى لوزارتكم املوقرة 
االستعداد واتخاذ ما يلزم 

نحــو تنفيــذ القــرار«.

د.حامد العازمي 

احملامي خلف العتيبي 

طارق العنزي 

صورة من حكم احملكمة

»التربية« جتدد 
التأكيد على 

تطبيق الئحة 
الغش دون 

تساهل

العنزي يضع 
خارطة طريق 

لتسهيل التعامل 
مع اختبار اللغة 

العربية

»املهندسني« تفتح باب االشتراك 
في مسابقة القرآن العاشرة

أعلنت جمعية املهندسني فتح باب 
االشــتراك في املســابقة القرآنية – 
الرمضانية العاشـــرة، والتي ستقام 
بعد صــــــاة تراويـــــــح اليــــوم 
الثالــث من يونيـــــو املقبــل مبقر 

اجلمعية. 
وذكــر رئيــس جلنــة املعارض 
باجلمعيــة ورئيــس الفريق املنظم 
للمسابقة م.حسن جمعة أن الراغبني 
باملشاركة ميكنهم التسجيل من خال 
املوقع أو من خال الرابط اإللكتروني 
http://kse.org. املخصص ملســابقة 

.١977٥=page_id؟/kw
وأوضح جمعة أنه ميكن لكل أبناء 
املهندسني واملهندسات املشاركة في 
املسابقة التي ستكون لفئتني األولى 
سورة الدخان وهي لألطفال من سن 
١3 الى ١٨ عاما، والثانية لسورة الفتح 
ومن سن ٦ الى ١٢ سنة على أن ترفق 

باستمارة التسجيل االلكتروني صورة 
العضوية سارية املفعول للوالد أو 

الوالدة. 
وذكر رئيس الفريق أن جلنة من 
مشــايخ وزارة األوقاف والشــوؤن 
االسامية ستقوم بتحكيم املسابقة 
لإلناث والذكــور، مضيفا أن جوائز 
نقديــة ســيحصل عليهــا الفائزون 
والفائــزات فأصحــاب املركز األول 
سيحصلون على ١٠٠ دينار، واملركز 
الثاني على 7٠ دينــارا واملراكز من 
الثالث وحتى اخلامس على ٥٠ دينارا 

لكل فائز وفائزة.
ودعا جمعــة زمــاءه وزمياته 
الــى تســجيل أبنائهــم باملســابقة، 
حيــث إن باب املشــاركة متاح عبر 
الرابط االلكتروني وميكن الســؤال 
واالستفســار عبــر الرقــم التالــي: 

.9٦٦٨٤٦٦٨

نقابة األشغال 
تهنئ برمضان

مجلــس  رئيــس  رفــع 
إدارة نقابــة العاملني بوزارة 
األشغال أنور العازمي وأعضاء 
النقابة أســمى آيات التهاني 
والتبريكات الى صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الكويتي  األشغال والشــعب 
العمومية  وأعضاء اجلمعية 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، أعاده اهلل على األمتني 
العربية واإلســامية باخلير 

واليمن والبركات.
ودعا العازمي في تصريح 
صحافي اهلل عز وجل ان يدمي 
على قيادتنا الرشيدة الصحة 
وطول العمر وكويتنا الغالية 
نعمة األمن واألمان واالستقرار 
واالزدهار إن شاء اهلل تعالى.


