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اختيار 12 كشافاً »رسل سالم« من 30 ألف متسابق

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري ان استضافة الكويت 
لفعاليات جائزة أبطال »رسل 
الســالم« ٢٠١٩ تؤكد أهمية 
دور الكويــت فــي األعمال 
اإلنسانية والتطوعية والتي 
نالت بها ثقة وإعجاب دول 

العالم.
جــاء ذلك في تصريح له 
على هامش احلفل اخلتامي 
لفعالية جائزة »رسل السالم« 
اســتضافته  والــذي   ٢٠١٩
الكويت برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك وتنظيــم جمعيــة 
الكشافة الكويتية بالتعاون 
مــع الهيئة العامة للشــباب 
وجمعية املرشدات الكويتية 
واالحتاد الكشفي للبرملانيني 

العرب.
وأشــار اجلبري إلى ان 
الفعاليــات تأتــي ونحــن 
الذكرى اخلامســة  نعيش 
لتكرمي منظمة االمم املتحدة 
لصاحــب الســمو األميــر 

الالمحدود من قبل احلكومة 
الكشــفية، مبينا  باحلركــة 
اختيــار وتكليــف الكويــت 
لتنظيم هــذه الفعاليات من 
بني ١7٠ منظمة كشــفية في 
العالم ومشــاركة 8٠ كشافا 
ميثلون 38 دولة حول العالم 
يعد إجنازا ومكسبا يسجل 
باســم الكويت، مشــيرا الى 
انها املرة األولى منذ انطالق 
احلركة الكشفية في الكويت 
يتم تكليف الكويت من قبل 
املنظمــة الكشــفية العاملية 

بتنظيم هذه الفاعلية.
ولفــت الــى ان الفاعلية 
تتضمن تكرمي سفراء العمل 
التطوعي واالنساني والتنمية 
املســتدامة فــي دول العالم، 
مشــيرا الى فوز ١٢ كشــافا 
مــن بني 3٠ ألف متقدم لنيل 
هــذه اجلائزة الفتــا الى انه 
وقع االختيــار على الكويت 
الســفراء  لتدريــب هــؤالء 
العالم  لينطلقوا ويجوبــوا 
لنشــر الســالم وفكر العمل 

التطوعي.
بــدوره، عبر مديــر عام 
للشــباب  العامــة  الهيئــة 

مجلــس الــوزراء، مشــيرا 
الى ان ذلك يدل على مكانة 
الدولية في املجال  الكويت 

التطوعي واالنساني.
ان  احلويلــة  وأضــاف 
»التربيــة« تولــي اهتمامــا 
كبيــرا باحلركــة الكشــفية 
وتعمل علــى تهيئة األجواء 
ملنتســبيها، معربا عن بالغ 
شــكره وتقديــره لرئيــس 
مجلس ادارة جمعية الكشافة 
د.عبداهلل الطريجي واعضاء 
اجلمعية على التنظيم الرائع 

لهذا احلدث الهام.
مــن جهتــه، قــال ممثل 
املنظمــة الكشــفية العاملية 
مهــدي بــن محمــد ان هــذه 
الفعاليــة اشــتملت علــى 3 
أنشــطة مختلفة في الوقت 
نفســه وهي فرصة لتدريب 
متحدثــني ليكونوا ســفراء 
للحركــة الكشــفية العاملية 
من بــني ١7١ دولة في العالم 
وميثلون 5٦ مليون كشاف، 
مشيرا الى ان الفعالية حققت 
أهدافهــا، وذلــك ملــا لها من 
اهمية في العمــل التطوعي 

واالنساني.

عبدالرحمــن املطيــري فــي 
تصريــح للصحافيــني على 
هامش االحتفال عن سعادته 
باختيار الكويت لتنظيم هذا 
احلدث مبشاركة العديد من 
الدول، الفتا إلى ان الكويت 
متميــزة دائمــا فــي اقامــة 
التــي  االنشــطة املتميــزة 

تستقطب دول العالم.
وذكر املطيري ان رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
للفعاليــة دليل واضح على 
اهتمــام القيادة السياســية 
بهــذه الفعاليــات وانعكاس 
صورة جميلــة عن الكويت 
خاصة ان هذه الفعالية تتكلم 
عن »رسل السالم« والتنمية 
املستدامة التي يستهدف بها 

وطننا العربي.
في الســياق ذاتــه، قال 
الوكيــل املســاعد للتعليم 
اخلاص والنوعــي بوزارة 
د.عبداحملســن  التربيــة 
احلويلة ان اختيار الكويت 
الستضافة اجلائزة في حدث 
عاملــي يقــام الول مرة يعد 
اجنازا غير مسبوق خاصة 
انه برعاية من سمو رئيس 

اجلبري أكد خالل احلفل اخلتامي للجائزة أن أعمال الكويت اإلنسانية والتطوعية أكسبتها ثقة وإعجاب العالم

اجلبري والطريجي خالل جولة في املعرض املصاحب الوزير محمد اجلبري ود.عبداهلل الطريجي مع الفائزين باجلائزة خالل احلفل

الشيخ صباح األحمد »قائدا 
للعمل االنساني« والكويت 
»مركزا للعمل االنساني« في 
بادرة هي االولى من نوعها 
في تاريخ هذه املنظمة التي 
يجتمع حتــت مظلتها كل 
دول العالــم، الفتــا الى أن 
رعاية سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك لهذا 
امللتقى تعزز دور احلركة 
الكشــفية مبا يســاهم في 
حتقيق أهدافها لبناء ثقافة 
الســالم بــني املجتمعــات 

والشعوب.
وهنــأ الفائزيــن بجائزة 
»رسل السالم« البالغ عددهم 
١٢ كشــافا، متمنيــا لهــم أن 
يكونوا خير رسل مترجمني 
ما يحملون من افكار وخبرات 
في ترســيخ معاني السالم 
وأهدافها النبيلة ومصدر فخر 

واعتزاز لبلدانهم.
مــن جانبه، قــال رئيس 
مجلس إدارة جمعية الكشافة 
الكويتية د.عبداهلل الطريجي 
ان رعاية سمو رئيس مجلس 
الــوزراء جلائــزة »رســل 
الســالم« تؤكــد االهتمــام 

الطريجي: تكليف الكويت بتنظيم الفعالية مـن بني 170 منظمـة ومشاركـة 80 كشافًا من 38 دولة

»البكالوريا األمريكية« تدشن برنامجاً لصقل مهارات الطلبة

عبدالعزيز الفضلي 

أعلنــت مديــرة مدرســة 
البكالوريــا األمريكية أريج 
الغامن عن تخصيص العديد 
من البرامج التعليمية الهادفة 
لالرتقاء باملستوى التعليمي 

لطلبتنا.
جاء ذلك في تصريح ادلت 
به الغامن خالل حضورها حفل 
تدشني برنامج جديد بالتعاون 
مع مؤسسة اكادميية تعني 

بطلبة املرحلة الثانوية.
الغــامن: نهــدف  وقالــت 
من هــذا البرنامج الى صقل 
القيــادة للطلبــة  مهــارات 
وتهيئة برامــج صيفية لهم 
في جامعــات مصنفة عامليا 
وتســهيل القبول فــي هذه 
البرامــج، مشــيرة الــى ان 
مدرسة البكالوريا األمريكية 
تعتبر الوحيدة في الكويت 
التي قامت بالتعاون مع هذه 

نقــوم بترشــيحهم البد ان 
يكونــوا على قــدر كبير من 
املسؤولية اضافة الى سجل 
سلوكي ممتاز ومعدل تراكمي 
مرتفــع، مؤكــدة علــى دعم 
وتوجيــه طلبتنــا للطريق 

خلدمة الطلبة واملعلمني عبر 
تخصيص برامج تدريبية لهم 
في اطــار التطوير الوظيفي 
والــذي يجعل املعلــم قادرا 
في الســيطرة علــى الطلبة 

باختالف سلوكياتهم.

الصحيح من خالل اختيارهم 
البرامــج املتنوعة في  لهذه 
مجــاالت الطب والهندســة 
وغيرها، ونعمل على ان تكون 
مخرجاتنا ممتازة من خالل 
البرامج التعليمية التي نقدمها 

أريج الغامن: نسعى إلى حتسني مستوى مخرجاتنا من خالل البرامج التعليمية املتميزة

تفاؤل ونظرة أمل للمستقبل

)قاسم باشا(  برامج تعليمية متميزة تهدف لالرتقاء بطلبة »البكالوريا األمريكية« 

أريج الغامن متحدثة لـ »األنباء« 

اجلهة والتي ميكن لطلبتنا 
التقدمي في هذه البرامج مع 
القبول الفوري عكس ما كان 
في السابق الذي يواجه فيه 

الطلبة صعوبات أكثر.
واضافــت: الطلبة الذين 

الكندري: »اخلدمة املدنية« معني بدراسة 
الهياكل التنظيمية وفق متطلبات اجلهات

عادل الشنان

أكــد الوكيل املســاعد لشــؤون التطوير 
اإلداري في ديوان اخلدمة املدنية احمد الكندري 
السعى الدائم لتشجيع طاقات العمل اإلبداعية 
واملتميزة مبختلف املجاالت وتنمية املجتمع 
ومتكني الشباب. جاء ذلك في كلمته خالل حفل 
افتتــاح الندوة التعريفية عن جائزة التميز 
احلكومــي العربي صباح امــس باإلنابة عن 

وكيل الديوان بدر احلمد.
وقال الكندري ان سعي الديوان يأتي إميانا 
منه بأن الشباب هم صناع التغيير لذا يعمل 
على بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة 
فــي التنمية املســتدامة وأن جائــزة التميز 
احلكومــي العربي تخلق جــوا من التنافس 
لرفع جــودة اخلدمات ورضــا املواطنني في 
جميع الــدول العربية، مثمنا جهود املنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية التي تبذلها في سبيل 
حتقيــق الترابط والتعــاون بني كل األجهزة 

احلكومية في الدول العربية.
ولفت الى مخاطبة ٦5 جهة وهيئة حكومية 
في اجلائزة وبانتظار مشاركة اجلهات املتبقية 

وإرسال مشاريعها.
وعن اخلطط التدريبية للجهات احلكومية 
ذكــر ان الديوان يقوم بعمــل خطة تدريبية 
وجار العمل بجميع ما يستجد من االحتياجات 
الفعلية ملوظفي الدولة مثل قانون التأمينات 
االجتماعيــة وقانون اخلدمة املدنية وبرامج 
موجهة للفئات العليا والقياديني في الدولة، 
كاشفا عن تنظيم برنامج تدريبي عن الفساد 

اإلداري جلميع الفئات.
وبالنسبة للهياكل التنظيمية، ذكر ان هناك 
مسؤولية تقع على عاتق الديوان تتمثل في 
تنظيم الهياكل التنظيمية وتأتي وفق طلبات 
اجلهات احلكومية بحيث يقوم الديوان بتقدمي 

دراسة للهيكل ثم يعرضها للموافقة.
بــدوره، قال مدير عــام املنظمة العربية 

للتنميــة اإلداريــة د.ناصــر القحطانــي ان 
اإلعــالن عن اجلائزة كان فــي مايو املاضي 
بالتعاون بني املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
وحكومــة اإلمارات برعاية صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، الفتا الى ان الهدف هو تعزيز مسيرة 
التميز لدى املؤسســات العربية وتشجيع 
املؤسســات والفئات األخرى االشــتراك في 
اجلائــزة لالســتفادة مما تقدمــه، داعيا كل 
اجلهات العربية لالشتراك في اجلائزة لتعزيز 

مسيرة التنمية اإلدارية العربية.
وذكر القحطانــي ان التميز توجه عاملي 
لالســتفادة من املــوارد ونحن علــى ثقة ان 
لدى كل دولة عربية جتربة مضيئة ومتميزة 
واجلائزة مشروع طويل األمد، معربا عن األمل 
في أخذ اجلائزة باجلدية والتي تعد أهم ركائز 
جناح املشروع، مشيرا الى ضرورة حتقيق 
الرؤية لكل جهة وتوظيف املوارد واحملاسبة 
واملسائلة والتي ستؤدي الى استثمار فاعل 
في مواردنا البشرية والطبيعية، الفتا الى ان 
اجلائزة سنوية وسيتم اإلعالن عن الفائزين 

في ٢٠٢٠.
من جهتهــا، قالت أمني عام اجلائزة مرمي 
احلمادي ان اجلائزة انطلقت في مايو املاضي 
وتعتبر اجلائزة األولى من نوعها على مستوى 
العالم العربي لتكون األكبر عربيا في مجال 
التطوير والتحسني والتميز اإلداري في املنطقة 
العربية، مشــيرة إلى ان الهدف منها إحداث 
حــراك عربي جديد في مجــال اإلدارة يطبق 
أفضــل املمارســات العاملية فــي مجال متيز 
األداء احلكومي ويسلط الضوء على التجارب 
اإلدارية الناجحة في املنطقة العربية ويكرم 
الكفاءات احلكومية العربية ويخلق فكرا قياديا 

إيجابيا لدى القطاعات احلكومية.
وأوضحت ان اجلائزة تشمل ١5 فئة موزعة 
على فئتني رئيسيتني هما األفراد واملؤسسات.

خالل حفل افتتاح الندوة التعريفية جلائزة التميز احلكومي العربي

أحمد الكندري ود.ناصر القحطاني ومرمي احلمادي في صورة جماعية مع احلضور واملشاركني   )متني غوزال(

اإلبراهيم لـ »األنباء«: 50 إلى 500 دينار
غرامة إلقاء النفايات في غير أماكنها

تثبيت مديري الشؤون التعليمية باملناطق
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي د.حامد العازمــي قرارا بتثبيت 
جميع مديري الشؤون التعليمية باستثناء 
مديرة الشؤون التعليمية مبنطقة مبارك 
الكبير ندى املطيري فقد مت التمديد لها 

ملدة ستة شهور.
وجاء في القرار: تثبيت حمد الســعيد 
مديرا للشؤون التعليمية مبنطقة األحمدي 
وشكرية السعيدي ملنطقة العاصمة وفهد 
ناصــر العجمي للفروانية ودالل الناهض 
ملنطقة حولي وحمود العنزي مديرا للشؤون 

التعليمية ملنطقة اجلهراء التعليمية.

دارين العلي

بالتزامن مع حملة البلدية »خلها نظيفة« 
أطلقت الهيئة العامة للبيئة ڤيديو توعويا 
لدعم توجهات احلملــة بتوعية املواطنني 
واملقيمني مبخاطر رمي النفايات في األماكن 
غير املخصصة لها سواء صحي او قانوني.
وقالت مديــرة إدارة العالقــات العامة 
في الهيئة شــيخة اإلبراهيــم في تصريح 
لـــ »األنباء« ان الهيئة نفــذت هذا الڤيديو 
التوعوي لدعم أهداف حملة البلدية، وذلك 
بعــد زيادة عدد الشــكاوى اخلاصة برمي 
املخلفات فــي غير أماكنهــا خصوصا في 
املناطق التجارية واالستثمارية، الفتة الى 
عدم إغالق أكياس املخلفات بإحكام، وايضا 
مخالفة أوقات وضعها باملستوعبات، كما 
حددت البلدية أسباب انتشار تلك املخلفات 

في الطرقات وعلى جوانب املستوعبات.
وأشارت الى ان الڤيديو تضمن اإلرشادات 
اخلاصة بالتعامل مع النفايات املنزلية، وايضا 
مواد القانون البيئي املتعلق برمي النفايات 
في غير أماكنها والغرامات املترتبة على ذلك 
بهــدف حث اجلمهــور على اتبــاع القوانني 

املرعية واحملافظة على النظافة العامة.
وأوضحت ان القانــون البيئي يحضر 

إلقــاء النفايات أيــا كان نوعها وفق املادة 
33 من القانون إال في احلاويات املخصصة 
لهــا، ومن يخالــف ذلك يتعــرض لغرامة 
تتــراوح بني 5٠ و5٠٠ دينــار، معلنة عن 
انطالق حملة توعوية جديدة للهيئة تبدأ 
االسبوع املقبل مع انطالق موسم التخييم 
عبر ڤيديوهات توعوية تتضمن االرشادات 

اخلاصة باملعايير واالشتراطات البيئية.

»البيئة« تطلق ڤيديو توعوياً لدعم حملة البلدية »خلها نظيفة«
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