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صاحب السمو عّزى أمير قطر بوفاة محمد بن خالد آل ثاني
بعث صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد ببرقيــة 
تعزية إلى أخيه صاحب الســمو 
الشــيخ متيــم بن حمــد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشــقيقة، أعرب 
فيها ســموه عن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة املغفور 

له بإذن اهللا تعالى الشيخ محمد 
بن خالد بــن حمد بن عبداهللا آل 
ثاني، سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 
ورضوانه ويدخله فسيح جناته 
ويلهم األسرة الكرمية وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمــد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشــقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 

محمد بن خالد بن حمد بن عبداهللا 
آل ثاني، ســائال الباري جل وعال 
أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.

انطالق اختبارات الثانوية اليوم وسط إجراءات مشددة

عبدالعزيز الفضلي

اليــوم  تنطلــق صبــاح 
الفصــل  اختبــارات نهايــة 
الدراسي األول للعام الدراسي 
٢٠٢١/٢٠٢٢ لطلبــة الصــف 
الثاني عشــر، حيــث يؤدي 
طلبة القسم األدبي امتحان 
اللغة الفرنسية بينما يقدم 
طالب العلمــي اختبار مادة 
الرياضيات وسيكون امتحان 
اللغــة االجنليزيــة لطلبــة 
املعهــد الديني والفرنســية 
لطلبة البعوث، حيث تعقد 
االختبــارات وســط ظروف 
اســتثنائية متــر بهــا دول 
العالــم بســبب «كورونــا» 
والتي استعدت لها «التربية» 
جيدا بالتعاون مع قطاعاتها 

املختلفة ووزارة الصحة.
وأكدت مصادر تربوية لـ 
«األنباء» ان اإلدارات املدرسية 
القاعــات والفصول  جهزت 
الستقبال الطلبة مع توفير 
املطلوبــة  االحتياجــات 
كاملعقمات واألجهزة احلرارية 
والكمامات والتشــديد على 

إدارة املناهج.
ان  العنــزي  وأضــاف 
االختبار سيكون في متناول 
اجلميع ولن يواجه الطالب 
أي صعوبــات فــي حــال مت 
االستعداد اجليد وسيكون في 
النمط  املتوسط إلى األقل منه 
ولن تكون هناك أي أســئلة 
خارجة عن املعتاد، موضحا 
أن مجموعة متخصصة من 
املوجهني الفنيني قاموا بإعداد 
هذا االختبار وفق الضوابط 
واللوائح والنظم املعمول بها، 
كما أن التوجيه العام طرح 

لتكون مريحة دون ضوضاء 
أو أنوار ومرتبة مع ســرير 
مريح وجتنب تناول املنبهات 
كالقهوة قبل النوم بـ ٥ ساعات 
على األقل وتناول العشــاء 
مبكــرا. وتابعــت: شــعور 
الطالب بالقلق قبل االختبار 
أمر طبيعي فهو يحفز على 
االلتــزام واحلــرص وبــذل 
املجهــود املضاعف لتخطي 
هذه الفترة بنجاح لذلك يجب 
أال يكون هذا الشعور مبالغ 
فيــه وعندها يفضل اللجوء 
إلى االختصاصي النفسي في 
املدرسة، ولتخفيف مشاعر 
القلق والتوتر يجب ممارسة 
متاريــن التنفــس العميــق 
وارتخــاء العضــالت حتــى 
تهــدأ، مطالبة أولياء األمور 
بأن يضعوا بعني االعتبار أن 
هناك فروقا فردية بني أبنائهم 
وليس من الضروري أن يكون 
أوالدنا متفوقــني في جميع 
املواد الدراسية وعليهم فقط 
تشجيعهم وحتفيزهم وبث 
الثقة في نفوسهم للوصول 

إلى نتائج مثمرة.

منوذجا جتريبيا قريبا جدا 
من االختبار.

ونصح الطلبة مبراجعة 
االختبارات السابقة والنماذج 
القدمية وحتى يتمكن الطالب 
مــن األداء فهــو بحاجة إلى 
مراجعة وتدريب سابق على 
املهارات النحوية  والبالغية 
وكتابة التعبير وال مينع أن 
يزيد من جرعة التدريب في 
هذه الفترة بحــل املزيد من 
النمــاذج، متمنيــا التوفيق 

والنجاح ألبنائه الطلبة.
وفيمــا يخــص اجلانــب 
النفسي واالجتماعي للطلبة، 
أكدت االختصاصي النفسي 
األول أنوار العتيبي ضرورة 
حرص الطالــب على وضع 
الراحة  الفواصــل وأوقــات 
أثنــاء املذاكرة ألنهــا كفيلة 
الطاقة،  بتجديــد مســتوى 
الرياضة وجتنب  وممارسة 
األنشطة الذهنية واجلسدية 
قبــل النــوم، واالبتعاد عن 
القيلولة أثناء اليوم واحلرص 
على إغالق جميــع األجهزة 
اإللكترونية وجتهيز الغرفة 

طلبة «األدبي» يؤدون امتحان اللغة الفرنسية و«العلمي» الرياضيات واملعهد الديني اللغة اإلجنليزية

أنوار العتيبيطارق العنزي

التقيد باالشتراطات الصحية.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
املوجــه الفنــي األول للغــة 
العاصمة  العربية مبنطقــة 
التعليمية طارق العنزي أن 
التوجيه الفني حرص على 
إعداد مناذج جتريبية الختبار 
اللغة العربية للصف الـ ١٢ 
اســتعدادا لتهيئــة الطالب 
املتعلمني لهذا االختبار، حيث 
أعلنــوا عن خطــة التوجيه 
الفنــي واألهداف املوضوعة 
لطلبة الثاني عشر بداية العام 
الدراســي وهي معتمدة من 

بروتوكول تعاون بني جامعة الكويت و«الهالل األحمر» 
آالء خليفة

وقعت جامعة الكويت ممثلة مبدير 
اجلامعــة باإلنابة أ.د.بــدر البديوي 
أمــس بروتوكــول تعاون مشــترك 
مع جمعية الهالل األحمر ممثلة في 
رئيس مجلس اإلدارة د.هالل الساير، 
بحضور كل من مســاعد نائب مدير 
اجلامعة للشؤون العلمية والتطوير 
األكادميــي د.فهد الفضلــي والقائم 
بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سلمان 
العنــزي وأمني عــام جمعية الهالل 
األحمر مها البرجس في قاعة مجلس 
اجلامعة. ويأتي هذا التعاون املشترك 
انطالقا من املســؤولية االجتماعية 
جلامعة الكويت في حتقيق التنمية 
املجتمعية من خالل التعاون الفعال 
مع جمعيات النفع العام، ويهدف هذا 

البروتوكول املبرم مع جمعية الهالل 
األحمــر الكويتي إلــى تنمية الوعي 
بالعمل اإلنساني التطوعي وتنمية 
املوارد البشرية وتبادل اخلبرات فيما 

بني الطرفني.
وبهذه املناسبة، أعرب البديوي عن 
سعادته بهذا التعاون مع أهم مؤسسة 
للعمل اإلنساني وهي جمعية الهالل 
األحمر لتكون بادرة ونقطة انطالقة 
مع أبناءنا الطلبة في جامعة الكويت 
لتشــجيع العمل التطوعي وتعزيز 
قيم العمل اخليري، مشــيرا إلى أن 
املبادرة والعمل التطوعي هي الروح 
املوجــودة في املجتمــع وهي فطرة 
التــي جبل عليها أهــل الكويت منذ 
القدم، آمال أن تنطلق هذه االتفاقية 
إلــى أرقى وأجنح درجــات التعاون 

د.هالل الساير ود.بدر البديوي خالل تبادل وثائق بروتوكول التعاوناملشترك لتحقق النتائج املرجوة.

تسليم «جنوب القيروان» يحتاج إلى اجتماعات ١٤ جهة

عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لـ «األنباء» ان قطاع التخطيط والتصميم 
على أمت االستعداد ملباشرة إجراءات املرحلة األولى 
لتخطيــط وتصميم مشــروع جنــوب القيروان 
اإلسكاني في حال تسليم املوقع رسميا من البلدية، 
الفتا إلى ان األمر يحتاج الى اجتماع قرابة ١٤ جهة 
حكومية لوضع اآللية الصحيحة لتفعيل املشروع 

قبل املوافقة على تسليمه.
وأفاد املصدر بأن التكهن بعدد الوحدات السكنية 

أو حصرهــا في ٢٢٠٠ قســيمة مبســاحة ٤٠٠م٢ 
للواحدة منها أمر سابق ألوانه ألن العدد الفعلي 
للوحدات يتم حتديده بشــكل دقيق بعد االنتهاء 
من تخطيط وتصميم املشــروع وبيان مساحات 
املباني اخلـدمـيـة ومـواقـع محوالت الكهرباء ومسار 
شبكات الصرف الصحي وجتميع األمطار والري 
وخطوط الكهرباء للضغط العالي واملتوسط، وما 
إلى ذلك مـن أمـور أسـاسـيـة للمشـروع بشـكـل 

عـام.
وتوقــع املصدر انــه في حال اتفــاق اجلهات 
احلكومية وتســليم املوقع للمؤسسة قبل نهاية 

فبراير املقبل قد يكون الوقت متاحا إلدراج املشروع 
ضمن ميزانية الســنة املاليــة املقبلة لتنفيذه أو 
إناطة أمر تنفيذ أعمال البنى التحتية للمشروع 
الى وزارة األشغال العامة أسوة مبشروع خيطان 
اجلنوبي، مرجحا ان يفرض مجلس الوزراء عددا 
من القيود التي تضمن استفادة األسر املستحقة 
للرعاية السكنية من موقع املشروع وعدم التالعب 
والسعي لالستفادة والتكسب املادي من قبل البعض 
عبر رفع قيمة األرض الرمزية وحتديد مدد زمنية 
للبدل اخلارجي او البيع أســوة أيضا مبشــروع 

خيطان اجلنوبي.

من املتوقع أن يسير املشروع على خطى «خيطان اجلنوبي».. وحتديد عدد الوحدات به سابق ألوانه

لتشجيع التطوع وتنمية الوعي بالعمل اإلنساني

ولي العهد استقبل وزير اإلعالم السابق:
أدى مسؤولياته بكل إخالص وتفاٍن

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشــؤون الشــباب 

السابق عبدالرحمن املطيري.
وقد أشاد سموه بأدائه ملسؤولياته بكل 

إخالص وتفان، معربا ســموه عن شــكره 
وتقديــره له على ما بذله من جهد وعطاء 
ملصلحــة وطنه العزيــز وذلك خالل فترة 
توليــه منصبه الــوزاري، متمنيا له دوام 

التوفيق والسداد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عبدالرحمن املطيري

سفيرنا لدى غانا قدم أوراق اعتماده 
سفيرًا غير مقيم لدى بوركينا فاسو

قــدم ســفيرنا لــدى غانا واحملــال إلى 
بوركينا فاسو محمد اخلالدي أوراق اعتماده 
إلى وزيرة الشــؤون اخلارجية والتعاون 
واالندماج االفريقي والبوركينيني في اخلارج 
حاديزاتو روزين سوري كوليبالي سفيرا 
غير مقيم للكويت لدى جمهورية بوركينا 
فاســو أمس. وذكرت ســفارة لكويت لدى 

جمهوريــة غانــا فــي بيان تلقــت «كونا» 
نسخة منه أن السفير اخلالدي قدم اوراق 
اعتماده مبقر وزارة اخلارجية في العاصمة 
واغادوغو حيث نقل حتيات وزير اخلارجية 
ووزيــر الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد إلى الوزيرة 

في جمهورية بوركينا فاسو.

السفير محمد اخلالدي يقدم أوراق اعتماده إلى وزيرة الشؤون اخلارجية والتعاون حاديزاتو روزين سوري

العبداجلليل بحث مع مدير «إيسيسكو» 
سبل تعزيز التعاون املشترك

بحث األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب كامل العبداجلليل أول من 
أمس مع املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي 
للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» سالم 
املالــك الذي يزور البالد حاليا ســبل تعزيز 
التعاون الثقافي املشترك. وقال الناطق الرسمي 
األمني العام املساعد لقطاع الثقافة باملجلس 
د.عيسى األنصاري في تصريح صحافي إن 
العبداجلليل استعرض خالل اللقاء إجنازات 
«الوطني للثقافة» ودوره الفعال ومشاركته مع 
مؤسسات املجتمع املدني واجلمعيات األهلية 
خللق توأمة ثقافية خصبة في الكويت. وأضاف 
األنصاري أن املالك ثمن دوراملجلس باعتباره 
عالمة ثقافية بارزة محليا وإقليميا، مشــيدا 
بعطاءاته املتميــزة ودوره الفاعل من خالل 
عضويته في منظمة «إيسيسكو»، موضحا 
أن املالك عرض دور املنظمة في خلق منصات 

فنية وتراثية وفكرية وموسيقية تستقطب 
كل األنشطة الثقافية وتظهر القيم احلضارية 
للمجتمعات العربية واإلسالمية أينما كانت.

ولفــت الى ان املالك بــّني اهتمام املنظمة 
بتسجيل املواقع التراثية واألثرية في كثير من 
املناطق العربية واإلسالمية من خالل اتفاقية 
تكاملية مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة «يونسكو» حيث مت تسجيل أكثر من 
٣٦٦ موقعا تراثيا وأثريا في العالم اإلسالمي 
مــع األمل بتســجيل ١٠٠٠ موقع بحلول عام 
٢٠٢٥. وذكر أن مدير عام «إيسيسكو» أشار 
إلى العمل على إنشاء كراسي علمية وبحثية 
في العديد من املجاالت السيما مجال الفنون 
واآلداب بالتعاون مــع العديد من اجلامعات 
الدولية في برلني واألرجنتني وفرنسا وكوريا 
فضال عن توثيق العالقة مع املجلس الوطني 

بصفته منارة ثقافية عربية لها وزنها.

تسجيل أكثر من ٣٦٦ موقعاً تراثياً وأثرياً بالعالم اإلسالمي

كامل العبداجلليل ود.عيسى األنصاري خالل اللقاء مع وفد منظمة «إيسيسكو»

املالك: دور كبير للكويت في االستثمار
البشري وتأصيل العمل اإلسالمي

أشاد املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة «إيسيســكو» 
د.ســالم املالك أمس باحلــرص الكبير الذي 
توليه الكويت بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد لدعم الشباب واالستثمار في 
رأس املال البشــري باعتبارهمــا أهم ركائز 
التنمية وعماد نهضة الدول ورفعة شــأنها. 
وقال املالك فــي لقاء مع «كونا» على هامش 
الزيارة التي يقوم بها إلى البالد حاليا بدعوة 
من وزارة التربية إن األهمية القصوى التي 
توليها الكويــت في خططها وبرامجها لدعم 
الشــباب وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على 
االنخراط في مجاالت ريادة األعمال واالبتكار 
«محل تقدير» منوها مبساندة اجلهات املعنية 

للمبدعني واملبتكرين منهم مبا يسهم في دعم 
اخلطط اإلمنائية وحتقيق أهدافها. وأضاف 
أن الكويــت أخــذت زمام املبــادرة من خالل 
سياساتها وخططها الوطنية لالرتقاء برأس 
املال البشري عبر التدريب والتأهيل واالبتعاث 
ودعم املواهب وتشجيع الشباب والفتيات على 
إطالق املشاريع الصغيرة واملتوسطة مبا يسهم 
في مواجهة التحديات والتحوالت واملتغيرات 
املتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، موضحا 
أن الكويت العضو املؤسس في املنظمة املتفرعة 
عن منظمة التعاون اإلسالمي حتظى مبكانة 
متميزة«على املستويات اإلقليمية والدولية 
فهي من الدول التي أعطت العمل اإلســالمي 
املشترك حقه وأصلته وساندت الدول الفقيرة 

واحملتاجة.

طارق العنزي: اختبار اللغة العربية سيكون في متناول اجلميع ولن تكون هناك أي أسئلة خارجة عن املعتاد

أنوار العتيبي: حتديد أوقات للراحة أثناء املذاكرة وممارسة الرياضة وجتنب األنشطة الذهنية واجلسدية قبل النوم

في حال تسليم املوقع لـ «السكنية»  قبل نهاية فبراير املقبل ميكن إدراج املشروع ضمن ميزانية السنة املالية املقبلة

«املتكاملة» تكتسح انتخابات نقابة العاملني في «كيبيك»
أسامة ابو السعود

اكتسحت قائمة «املتكاملة» 
انتخابات نقابة العاملني بالشركة 
املتكاملة «كيبيك»   البتروليــة 
حيث حصلت على ٣٥٤ صوتا 
«التزام» مقابل ٢٢٦ صوتا لقائمة 
التطوير املنافســة لهــا، وبلغ 

مجموع اصوات االلتزام ٥٨٠.
اعــداد االصــوات  وبلغــت 
املتفرقة ١٥٠ صوتا واألصوات 
الباطلــة ٦ اصــوات، فيما بلغ 
اجمالي مــن ادلــوا بأصواتهم 

٧٣٦ ناخبا.
وتوجه مساعد الشريد رئيس 
النقابة الســابق وعضو قائمة 

املتكاملة الفائزة في االنتخابات 
بالشكر اجلزيل ألعضاء اجلمعية 
العاملــني  العموميــة لنقابــة 
املتكاملة  بالشــركة  البترولية 
ولكل من ساند القائمة ومنحها 
تلك الثقة الغالية، داعيا اهللا ان 
يعينهــم على حمل األمانه وان 
يكونوا عند حسن ظن اجلميع. 
وقــال الشــريد: كان شــعارنا 
في احلملــة االنتخابية  «منكم 
انطلقنا وبكم نستمر» وان شاء 
اهللا نستمر في العطاء والتميز 
لصالح اخواننا عمال الشــركة 
وســنعمل بكل جهــد لتحقيق 
املزيد من حقوقهم ومكتسباتهم 

مساعد الشريد وأعضاء القائمة يعبرون عن فرحتهم بالفوزالعادلة.


