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Volvo XCدروبس» تفاجئ عمالءها بسحب على سيارة ٤٠»

أطلق تطبيق «دروبس» 
حملــة فريــدة مــن نوعها 
لعمالئــه بإتاحــة الفرصة 
أمامهم لربح سيارة فولفو 
XC٤٠ عند القيام بعمليات 
شــراء بقيمــة ٣٠ دينــارا 
أو أكثــر، مع زيــادة فرص 
دخولهــم مــع زيــادة عدد 

الطلبات.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
احلملــة، صرحــت املديرة 
العامة لشركة «دروبس» في 
الكويت غالية العبدالغفور 
بــأن موعــد الســحب على 
اجلائزة سيكون يوم االثنني 

املوافق ٣/ ١/ ٢٠٢٢.
العبــد الغفور  ولفتــت 
إلــى أن تطبيق «دروبس» 
تطبيــق متقــدم للتجــارة 
اإللكترونيــة فــي الكويت، 
ويعــود انطالقه إلــى عام 
إلكترونيــة  ٢٠١٨ كوجهــة 
ملشــتريات  أساســية 
املشــروبات فقط، ثم منت 
وتطــورت إلى أن أصبحت 
تضــم أكثــر من ٢٥ قســما 
للتســوق وهي: مســتورد 
والبيــض،  األلبــان  لــك، 
اخلضار والفاكهة، املعلبات، 
املثلجــات، أدوات العنايــة 

الوجهــة األولى للتســوق 
عبر التطبيــق اإللكتروني 
اخلاص بها في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
الغفور  العبــد  وختمت 

ساعتان.
ميكــن االستفســار عن 
احلملــة عن طريــق جميع 
قنوات التواصل االجتماعي 
(dropskuwait@) أو االتصال 

على ٩٦٥٢٢٠٢٠٠٥٠+.

باإلشــارة إلــى أن جميــع 
الطلبــات يتــم تلقيها عبر 
التطبيــق، ويتم توصيلها 
بواســطة ســائقي شــركة 
دروبــس في وقــت أقصاه 

حملة فريدة من نوعها أطلقتها الشركة لربح السيارة عند الشراء عبر التطبيق بقيمة ٣٠ ديناراً أو أكثر 

اربح سيارة فولفو XC٤٠ مع «دروبس»

الشــخصية، مســتلزمات 
احتياجــات  التنظيــف، 
األطفــال، كل مــا يخــص 
التخييم وأدواته، األلعاب، 
احليوانــات  مســتلزمات 
اإللكترونيــات،  األليفــة، 
وغيرها من األقســام التي 
ميكــن االطــالع عليها عبر 

التطبيق اإللكتروني.
وقــد تأسســت منصــة 
دروبس على أســاس متني 
من الشراكات التجارية ومع 
شبكة واسعة من املوردين 
واإلقليميــني  احملليــني 
والدوليني لتضم حاليا أكثر 
من ٥٠٠ مورد، ومن أهداف 
شــركة دروبــس أن تكون 

غالية العبد الغفور

العبد الغفور: «دروبس» تطبيق متقدم للتجارة اإللكترونية تأسس عام ٢٠١٨ وأصبح يضم حاليًا أكثر من ٢٥ قسمًا للتسوق

الهولي: قضية التوجيه الفني آخذة
 في التضخم ويجب معاجلتها بأسرع وقت

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد رئيــس جمعية 
الهولــي  املعلمــني حمــد 
الــذي  الكبيــر  باالهتمــام 
التعليمية  اللجنــة  توليه 
في مجلــس األمة للقضايا 
وامللفات التربوية، وما أبدته 
من اهتمام كبير جتاه قضية 
التوجيه الفنــي وبطاقات 
الوظيفي، مشيرا  الوصف 
إلى أن االجتماع الذي عقدته 
اللجنة برئاسة د.حمد املطر 

وحضور أعضاء اللجنة وممثلني عن وزارة 
التربية والتوجيه الفني واإلدارات املدرسية 
إلى جانب وفد مجلس إدارة اجلمعية كان 
إيجابيــا، ومت عرض القضية بشــكل واف 
ومتكامل من قبل األطراف املعنية، والتأكيد 
على احلاجة املاسة لتعديل الهيكل التنظيمي 
احلالــي للتوجيه الفني، فــي الوقت الذي 
أشار فيه وكيل وزارة التربية باإلنابة د.بدر 
املطيري خالل مشاركته في االجتماع إلى أن 
الوزارة ستخاطب ديوان اخلدمة املدنية حلل 
مشكلة الصفة اإلشرافية للتواجيه الفنية.
وأضــاف الهولــي أن من أبــرز ما متت 
اإلشارة إليه خالل االجتماع املشكالت التي 
يعانــي جهاز التوجيه الفني، ومن أبرزها 
نزع الصفة اإلشــرافية وتأثرها الســلبي 
في ســير العمليــة التعليمية، وما يتعلق 
بالقرارات الشفوية وعدم االلتزام ببطاقات 
الوصف الوظيفي املعتمد واملثبت مما أدى 
إلى حدوث مشاكل وازدواجية في تفسير 
القرارات بني منطقة وأخرى، وبني مسؤول 
وآخر، باإلضافة إلى أن عدم اعتماد الهيكل 
الوظيفي أدى الى وجود اختالف وتضارب 
بني املسؤول املباشر واملوجهني، هذا إذا ما 

وضع في االعتبار ان بعض 
املناطــق التعليمية يرأس 
املوجهني فيها مدير الشؤون 
التعليمية، ومبناطق أخرى 
يرأســهم الوكيل املســاعد 

للتعليم العام.
اإلدارات  أن  وذكــر 
املدرســية تقــف بقوة إلى 
جانب املوجهــني، وهذا ما 
عبر عنه مديرو املدارس في 
االجتماع، مؤكدين على أن 
التوجيه الفني ركن أساسي 
من أركان العملية التعليمية 
وبغيابه ال تستقيم وتؤدي دورها املأمول، 
ومن الناحية الفنية فإن املوجه الفني ذراع 
أساسية في تشخيص ومعاجلة مكامن اخللل 
الفنية إن وجدت، واجلمعية سبق لها وفي 
عهد الوزير الســابق د.ســعود احلربي أن 
رفعت إلى الوزارة مقترحا متكامال ملعاجلة 
هذه القضية التي بدأ مسلسلها مع صرف 
مستحقات نهاية اخلدمة ملوجهي العموم، 
مرورا مبشــكلة الترميــز ملوجهي العموم 
وانتهــاء ببدل التوجيــه للمترقني حديثا، 
فــي الوقت الذي يــدرك فيه اجلميع الدور 
الكبير واملؤثر للتوجيه الفني ومهامه في 
التأليف واملواءمة ورسم اخلطط الدراسية 
في مجال املناهج، إلى جانب دوره في وضع 
االختبارات ومتابعة تصحيحها وتشخيص 

مواضع الضعف.
وأكــد أن املشــكلة آخذة فــي التضخم 
والتوسع ككرة اجلليد، ومن املستغرب أن 
تكون جميع األطراف متفهمة لهذه القضية 
وتبعاتها، ومتوافقة على أهمية وضرورة 
معاجلتها في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك 
بقيت األمور على حالها، األمر الذي تطلب 

رفع القضية للجنة التعليمية.

أشاد باهتمام اللجنة التعليمية والتفهم اإليجابي لقيادات «التربية»

حمد الهولي

 احلويلة: نفتخر بحصول البطلة مالك العنزي
على امليدالية الذهبية في دوري أبطال آسيا

أكد أن «التربية» ال تألو جهداً في دعم ذوي االحتياجات اخلاصة

«الصحة» تدعو «التربية» إلى عدم تغيير 
أماكن ٨٤ عيادة فم وأسنان باملدارس

عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة الصحة «التربية» إلى ضرورة 
احملافظة على عيادات الفم واألسنان وعدم 
تغيير أماكنها في املدارس والبالغ عددها ٨٤ 
عيادة موزعة على مختلف املناطق التعليمية. 
جاء ذلك في كتاب وجهته «الصحة» الى وكيل 
وزارة التربية، وتلقت «األنباء» نسخة منه، 
قالت فيه: نحيطكم علما بأن عيادات البرامج 
املدرســية لصحة الفم واألسنان والتابعة 
ملراقبة صحة الفم واألسنان بوزارة الصحة 
تعمل لسنوات عديدة في املدارس االبتدائية 

بجميع احملافظات.
وتابعت الوزارة: ملســنا خالل سنوات 
العمل كل التعاون من اإلدارات املدرســية 
واملناطق التعليمية للمحافظة على صحة 
فم وأسنان الطلبة ومنذ تفشي اجلائحة مت 
إغالق العيادات مؤقتا حلني انتهائها وعودة 

أبنائنا الستكمال تعليمهم احلضوري في 
املدارس حتى نتمكن من إعادة تنفيذ خططنا 
التوعوية والوقائية املتفق عليها من قبل 
«الصحة» وحلني استيضاح كيفية العمل 
باملــدارس وتلقي التعليمات بعودة فرقنا 
الطبيــة إلى املدارس يرجى احملافظة على 
العيادات وعدم تغيير أماكنها إال باحلصول 
على موافقة وزارتي الصحة والتربية وذلك 
لضمان تقــدمي اخلدمة وجتنــب اإلضرار 
بالعيادات وحتمل تكاليف محاولة نقلها، 
وعليه يرجى اإليعاز ملن يهمه األمر بتسهيل 
مهمة الفرق التابعة للبرامج املدرسية لصحة 
الفم واألســنان لتوزيع وتســلم موافقات 
أوليــاء أمور الطلبة في مــدارس الكويت، 
كما يرجى الســماح بدخول فرق الصيانة 
إلى العيادات املدرســية الثابتة الستكمال 
جتهيزهــا وذلــك لبدء العمل فــي عيادات 

األسنان باملدارس.

املوجه الفني ذراع أساسية في تشخيص ومعاجلة مكامن اخللل الفنية

إقبال خجول في انتخابات «احتاد طلبة التطبيقي»

عبداهللا الراكان

أمــس  انطلقــت صبــاح 
طلبــة  احتــاد  انتخابــات 
العامــة  الهيئــة  ومتدربــي 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
حيث تنافست عليها ٣ قوائم 
طالبية هي: قائمة املســتقبل 
الطالبي، والقائمة املســتقلة، 
وقائمــة الوحدة االســالمية، 
وعــدد الطلبة املســموح لهم 
بالتصويــت ٤٤٠٩٧ طالبــا 
وطالبة، ومتت االنتخابات التي 
شهدت اقباال خجوال في ١٣ مقرا 
للتصويت موزعة على مختلف 

الكليات واملعاهد بالهيئة.
وتعد االنتخابات استثنائية 
مــن حيث التنظيــم حيث لم 
يســمح بالدخول إلــى جلان 
االقتراع أو الفرز إال للمطعمني 
بجرعتــني فقط أما بالنســبة 
للمطعمني بجرعة واحدة وغير 
املطعمــني فال بد مــن إحضار 
شــهادة PCR قبل االقتراع بـ 
٤٨ ساعة.  وفي كلية الدراسات 
التجارية كان املشهد االنتخابي 

خجوال من حيث احلضور.
وقال رئيس جلنة االقتراع 
في كلية الدراســات التجارية 
«بنني» علــي يحيى: بلغ عدد 
املقترعني حتى الساعة الثانية 
ظهــرا ٤٠٠ صوت من اجمالي 

٢٥٠٠ طالب. 
بدورها، قالت رئيس جلنة 
االقتــراع في كلية الدراســات 
التجارية «بنات» مها العجمي ان 
االقبال على اللجنة كان خجوال 
من قبل الطالبات، الفتة إلى أن 
عدد االصوات بلغ عند الثانية 
ظهرا ٦٠٠ صوت من أصل ٣٠٠٠ 

طالبة مقيدة في اللجنة.

ضعيفا على غير العادة من قبل 
الطالبات بسبب احملاضرات عن 
بعد واالجراءات املتبعة فيما 

التربية األساسية «بنات» نورة 
العريفان، إن عدد الطلبة الذين 
أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 
الثالثة عصرا ٩٠٠ طالبة من 
أصل ١٣٢١٠ طالبــات مقيدات 
في الكلية، الفتة إلى أن اللجنة 
لم تشــهد اي حالة شــطب أو 

تصوير لورقة االقتراع.
وفي السياق ذاته، أوضحت 
رئيســة جلنة كليــة التربية 
امانــي  «بنــني»  االساســية 
الرغيــب أن عملية التصويت 
على االنتخابات سارت على ما 
يرام، حيث بلغ عدد املقترعني 
في اللجنة ١٢٠٠ طالب من أصل 

٥٠٠٠ مقيد في اللجنة.
فيما اعلنت رئيسة جلنة 
الدراســات  االقتراع في كلية 
التكنولوجية «بنني» د.عبير 
الغامن أن عــدد املقترعني بلغ 
٨٠٠ طالب من أصل ٦٤٠٠ مقيد 

في اللجنة.

يتعلق بتطبيق االشــتراطات 
الصحية.

وقالت رئيسة جلنة كلية 

شهدت تنافس قوائم «املستقبل الطالبي» و«املستقلة» و«الوحدة اإلسالمية»

طالب يدلي بصوته

االنتخابات شهدت إقباال خجوال من الطلبة

أنصار القائمة املستقلة  (زين عالم)

طلبة خالل البحث عن اسمائهم في اجلداول االنتخابية  (أحمد علي)

التربيــة  أمــا فــي كليــة 
األساسية «بنات»، فقد شهدت 
العمليــة االنتخابية حضورا 

أنصار قائمة «املستقبل الطالبي»

لقطات
٭ كان هنــاك تواجد 
كثيف لسيارات اإلسعاف 
ورجــال األمن في كل 

كليات الهيئة 
٭ شهدت كلية التربية 
االساسية «بنني» حماسا 
انتخابيا عبر األهازيج 

والشيالت.
التربية  ٭ وفرت كلية 
االساســية ٤ سيارات 
املعاقني  الطلبــة  لنقل 
القادرين على  وغيــر 
السير ملسافات بعيدة.

«الوقف اإلنساني»: إغاثة عاجلة للنازحني باليمن
ليلى الشافعي

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية للوقف االنساني والتنمية 
د.نصار العبداجلليل عن تقدمي مساعدة عاجلة لـ ٢٦٠ اسرة 

نازحة في منطقة احلديدة مبخيم خوخة باليمن. 
وقال العبداجلليل ان احلاجة هناك ماسة وضرورية وان 
االســر تعاني من الفقر الشديد للقوت الضروري وهذا في 
اليمن بصفة عامة وفي مخيم خوخة بصفة خاصة، مشيرا 
الــى ان اجلمعية ســارعت بتوفير الســالل الغذائية والتي 
حتتوي كل سلة لكل اسرة على ٢٥ كيلو وباقي اآلن ٦٠٠٠ 
دينار لنكمل مشروع االغاثة للنازحني والالجئني اليمنيني 
فــي مخيم خوخة حتــى نأمن العيش الكرمي ملئات األســر 

د. نصار العبد اجلليلونرفع عنهم معاناتهم.

عبدالعزيز الفضلي

شارك الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
والنوعي بــوزارة التربية د.عبداحملســن 
احلويلة في فعالية «متكني ذوي اإلعاقة..
سياســة وطنية مشــتركة» والتي أقيمت 
برعاية وحضور الشيخة شيخة العبداهللا 
وممثل األمني العام لألمم املتحدة في الكويت 

د.طارق الشيخ.
وألقى احلويلة كلمة ضمن الفعالية ثمن 
خاللها دور األمم املتحدة واستراتيجيتها 
إلدماج تلك الفئة باملجتمع ودعمهم منذ عام 
١٩٩٢، مشــيدا بدور الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة في دعم وضمان حقوق أبناء 
الكويــت من ذوي اإلرادة إلى جانب وزارة 
التربيــة التــي ال تألو جهــدا من أجل دعم 
أبنائها من ذوي االحتياجات اخلاصة سواء 
بقطاع التعليم اخلاص والنوعي أو قطاع 

التعليم العام.
وأشاد بدور اإلعالم الكويتي البارز في 
زيــادة الوعي لدى الشــعب بإدماجهم في 
مختلــف مجاالت احلياة، وذلك بتســليط 
الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم النفسية 

واملادية.
وأضاف: ينبغي استمرار تعاون مختلف 

مؤسسات الدولة وتضافر كل اجلهود من 
جميع أطياف املجتمع الستشراف املستقبل 
ووضع اخلطط الناجحة السريعة وتنفيذها 
لدعم تلــك الفئة والعمل علــى توصيلهم 
إلى عالم شامل وميسر وصوال إلى ظهور 
مناذج مشرفة لبلدها مثال البطلة الكويتية 
مالك هادي العنزي احلاصلة على امليدالية 
الذهبيــة في كرة الطاولة في دوري أبطال 

آسيا ٢٠٢١ بالبحرين.
ولفت الى أن الكويت تنتظر املزيد من 
اإلجنازات من أبنائها من ذوي الهمم حتت 

شعار «ال إعاقة مع اإلرادة».

د.عبداحملسن احلويلة خالل مشاركته في الفعالية

ملشاهدة الڤيديو


