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شركة «دروبس» تعلن عن الرابح بسيارة 
Volvo XC٤٠.. وإقبال متزايد من العمالء

أعلنت شركة «دروبس» 
أن حملتها للســحب على 
 Volvo XC٤٠ سـيــــــارة 
حققت جناحــا كبيرا بعد 
أن اســتمرت علــى مــدى 
أكثر من شــهر، الفتة إلى 
أن احلملــة شــهدت إقباال 
متزايدا مــن العمالء على 
املشــاركة فيهــا لتحقيق 
االســتفادة املزدوجــة من 
املنتجــات املميــزة التــي 
توفرهــا الشــركة، إضافة 
إلــى احلصول على فرص 
أكثر لدخول السحب مقابل 
كل عملية شراء بقيمة ٣٠ 

دينارا.
وصرحت املديرة العامة 
لشــركة «دروبــس» فــي 
الكويت غالية العبدالغفور 
بأن الســحب الذي أجري 
يوم االثنني املوافق ٣ يناير 
٢٠٢٢، بحضور مسؤولي 

عمالء الشــركة الربح في 
احلمالت القادمة.

دالل غازي احلداد بالسيارة 
Volvo XC٤٠، متمنية لكل 

الشــركة وممثــل وزارة 
التجــارة، أســفر عن فوز 

حملتها حققت جناحاً بإتاحة فرصة للفوز مقابل كل عملية شراء بقيمة ٣٠ ديناراً أو أكثر

تلقي التطعيمات الدورية باملدارس بالفترة املسائية

«الدستورية» تنتصر لوافدة مصرية: تستحق 
٩٩٠٠ دينار نهاية خدمة دون إلزام باملغادرة

عبدالعزيز الفضلي

الصحــة  إدارة  دعــت 
املدرسية املناطق التعليمية 
الى حث الطلبة على تلقي 
التطعيمات الدورية لطلبة 
املدارس للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وطالبات الفصل السادس 
(بنات فقط)، والتي ستنفذ 
مــن قبل فــرق طبيــة في 
مراكــز الصحة املدرســية 
فــي الفتــرة املســائية من 
الســاعة اخلامســة حتــى 
الســاعة التاســعة مساء. 

ودعت اإلدارة املدارس الى 
حث أوليــاء األمــور على 
تسجيل أبنائهم في برنامج 
التطعيمــات اإللكتروني، 
وذلك على رابط تطعيمات 
الصحة املدرسية في تطبيق 

وزارة الصحة.

قضــت احملكمــة الدســتورية بعدم 
دســتورية قرار مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه رقم ٣ املنعقد في ٢٣ أبريل 
٢٠١٨، وذلك فيما تضمنه من النص على 
«قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية اخلدمة 
للموظفــني غير الكويتيني حتى تاريخ 
التقدم بإشــعار مغــادرة على الراغبني 
في حتويــل إقامتهم احلكومية ســواء 

للعمل بالقطاع األهلي أو لاللتحاق بعائل 
أو كفيل نفســه حتى يتقدمون بإشعار 

مغادرة».
جــاء ذلك فــي حكم لصالــح وافدة 
مصرية اجلنسية كانت تشغل وظيفة 
خبير أول هندســي فــي إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل ابتداء من ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩، 
ثم تقدمت في ٢٣ أغسطس ٢٠١٨، بطلب 

إنهاء العقد وصرف مكافأة نهاية اخلدمة 
املستحقة لها البالغة ٩٩٠٠ دينار، حيث 
امتنع ديوان اخلدمة املدنية عن صرف 
تلك املكافأة لها، مبررا ذلك مبا صدر عن 
مجلس اخلدمة املدنية في قراره بتاريخ 
٢٣ أبريل ٢٠١٨، والــذي يطالب بتقدمي 
إشــعار مغادرة للبالد لصــرف مكافأة 
نهاية اخلدمة للموظفني غير الكويتيني.

وقالت اإلدارة في كتاب 
تلقت «األنباء» نسخة منه، 
انهــا بصدد إطــالق حملة 
التطعيمات املذكورة أعاله 
لهذا العام والتي ســتكون 
لفصول اخلامس والثاني 
وبنــات)  (بنــني  عشــر 

«املعلمني»: التعليم احلضوري و«املدمج» ضرورة
عبدالعزيز الفضلي

أكــدت جمعيــة املعلمــني 
الداعــم  الكويتيــة موقفهــا 
للتعليــم احلضــوري عبــر 
مشروع التعليم املدمج لضمان 
التعليم  جودة واســتمرارية 
خالل الفصل الدراسي الثاني 
في حال استمرار عدم استقرار 
األوضاع الصحية، وملا للتعليم 
احلضوري من أهمية تربوية 
وتعليمية على مستوى الطلبة، 
على أن يكون مدعوما بالتعليم 
املدمج، والذي يسمح باستخدام 
التكنولوجيا كوسيلة تعليمية 
التعليــم  لضمــان اســتمرار 
وتعويض الطلبة حال تعذر 

احلضور.
وقالت اجلمعية في كتاب 
رفعته إلى وكيل وزارة التربية 

الراهنــة وغيــر املســتقرة 
لألوضــاع الصحيــة، فإننــا 
نؤكد استمرار التعليم بجميع 
أشكاله وعدم انقطاعه في ظل 
الظروف احلالية لهذه اجلائحة 
وغيرها من الظروف، التي قد 
متنع الطــالب واملعلمني من 
الذهاب إلى الفصول الدراسية 
واملــدارس، واضعــني فــي 
االعتبار أن التعليم ضرورة 
ومصلحــة وطنيــة ال ميكن 
االســتغناء عنها أو إيقافها، 
وهذا ما مت التأكيد عليه منذ 

بداية اجلائحة.
وكانت اجلمعية قد أعلنت 
عن مقترحها وموقفها الداعم 
للتعليــم احلضــوري خــالل 
مشاركتها في اجتماع اللجنة 
التعليميــة فــي مجلس األمة 
الثالثاء املاضي ملناقشــة آخر 

مســتجدات النظام التعليمي 
في ظل انتشار جائحة كورونا، 
التنظيمــي  الهيــكل  وملــف 
للتواجيه الفنية، وذلك بحضور 
رئيس وأعضاء اللجنة، ووفود 
التريبة ووزارة  مثلت وزارة 
الصحة وديوان اخلدمة املدنية، 
فيما ضــم وفد اجلمعية حمد 
الهولي رئيس اجلمعية وأمني 
الســر سعد اجلنفاوي، وأمني 

الصندوق عبداهللا الكندري.
من جانب آخر، أشاد الهولي 
مبا جاء في الكتاب الذي رفعه 
وكيــل وزارة التربيــة د.علي 
اليعقــوب إلى رئيــس ديوان 
اخلدمة املدنيــة وما جاء فيه 
من مطالبة صريحة وواضحة 
في شأن قيام املوجهني الفنيني 
بوضع تقييم كفاءة عن أقسام 

املواد الدراسية.

أكدت أن التعليم مصلحة وطنية ال ميكن االستغناء عنه أو إيقافه في مختلف الظروف

حمد الهولي

د.علي اليعقوب إلى أنه وفي 
ظــل مــا تشــهده البــالد من 
مؤشرات انتشار وارتفاع عدد 
اإلصابات بڤيروس كورونا، 
والذي يؤثر سلبا في العملية 
التعليمية، والتي نسعى إلى 
استمرارها في ظل الظروف 

«التربية»: ٤٢٠ حالة غش في أول امتحانني
عبدالعزيز الفضلي

تقــدمي  التربيــة  وزارة  تواصــل 
اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 
لطلبــة الثانوية العامــة اليوم، حيث 
يؤدي طلبة القسم األدبي اختبار «قضايا 
البيئة والتنمية املعاصرة» بينما يقدم 
طلبة العلمي امتحان الفيزياء، واختبار 
الفقه التحريري لطلبة التعليم الديني.
وكشفت مصادر تربوية لـ«األنباء» 
ان أول يومني في االختبارات شهدا غياب 
عدد كبير من الطلبة منها ما هو بعذر 
طبي وبعضها بغير عذر، مشيرة الى ان 

عدد الغياب يقارب ٣٥٠٠ طالب وطالبة، 
مشيرة إلى ان الطلبة املصابني بڤيروس 
كورونا او مخالطني ســوف يقدم لهم 
اختبار مؤجل في شهر فبراير املقبل.

وأضافت املصادر ان وزارة التربية 
رصــدت مــا يقــارب ٤٢٠ حالــة غش 
ومت إثباتهــا مبحاضــر مــن قبل جلان 
االختبارات، موضحة ان العدد يشــمل 

طلبة العلمي واألدبي.
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد املوجه 
الفني العام للتربية اإلسالمية د.محمد 
الراشد أن التوجيه على أمت االستعداد 
لالختبارات النهائية من الفصل الدراسي 

األول لطلبة الصف الثاني عشر ثانوي، 
الفتا الى انه مت تقسيم جلان الكنترول 
على القسم العلمي واألدبي مبا يحقق 
حسن سير العمل مع إعداد ورقة إرشادية 
للمراقبني واملراجعني ومقدري الدرجات 
لترشــدهم إلى دقــة األداء أثناء عملية 
التصحيح. من جهته، أكد استشــاري 
طب العائلــة د.أحمــد عبدامللك أهمية 
النوم للطالب قبل حضوره الى املدرسة 
ألداء االختبار، داعيا الى عدم االستهانة 
بالنوم واحلضور «مواصل» خاصة أن 
املخ بحاجة إلى الراحة حتى يساعدك 

أثناء االختبار على التركيز.

طلبة القسم األدبي يؤدون اليوم اختبار «قضايا البيئة» والعلمي «الفيزياء»

مرسوم بإنشاء اجلامعة األسترالية اخلاصة في الكويت
أصــدر ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مرسوما 
بالترخيص بإنشــاء اجلامعة 

األسترالية في الكويت.
وجاء في املرسوم:

مادة أولى: يرخص لشركة 
مجموعة عبداهللا عبداحملسن 
الشــرهان التجارية (شــركة 
محــدودة)  مســؤولية  ذات 
بإنشــاء جامعة خاصة باسم 
 Australian اجلامعة األسترالية)
لهــا  وتكــون   (University
شــخصية اعتبارية مستقلة 
وتديــر أموالها بنفســها عن 
طريق مجلس األمناء وميثلها 
رئيسها أمام القضاء والغير، 
وتبدأ ســنتها املالية من أول 
ســبتمبر وتنتهــي بنهايــة 

أغسطس من كل سنة.
مادة ثانية: تعمل اجلامعة 
على إثــراء احلركــة الفكرية 
والعلميــة والتطبيقيــة فــي 
الكويتــي وتلبيــة  املجتمــع 
العمــل  ســوق  احتياجــات 
املهنــي في املجــاالت العلمية 
والتكنولوجيــة، واملشــاركة 
في تنميــة املجتمع ومعاجلة 
مشــاكله عن طريــق البحث 
وإعــداد وتطويــر  العلمــي 
البشــرية وتقدمي  العناصــر 
االستشارات العلمية ورعاية 
احلاضنات املهنية والتقنية.

مادة ثالثة: متنح (اجلامعة 
 Australian األسترالــيـــــة 
University) في الكويت درجة 
البكالوريوس بنظام (٠-٤)، 
كما متنح البكالوريوس بنظام 
(٢+٢) حلملــة الدبلــوم مــن 

الكليات التالية:
١ - إدارة األعمال وتفريعاتها.
٢ - علوم الهندسة وتفريعاتها.
اســتكمال  بعــد  وذلــك 
متطلبــات االعتماد األكادميي 
التي يقررها مجلس اجلامعات 

اخلاصة.
ومتنــح اجلامعــة درجــة 
التخصصــات  الدبلــوم فــي 

التالية:
البـحـريــــــة  العلـــــوم   - ١

وتفريعاتها.
٢ - الهندسة وتفريعاتها.

٣ - اإلدارة وتفريعاتها.
وحتدد شروط القبول في 

اجلامعة على النحو التالي:
أ - احلصــول علــى شــهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب - أية شروط أخرى يقررها 
مجلس األمناء.

مادة رابعة: يكون للجامعة 
مجلس أمنــاء مكون من عدد 
ال يقل عن ٥ أعضاء من ذوي 
اخلبــرة واالختصــاص مــن 
املهتمــني بالتعليــم اجلامعي 
يصــدر بتعيينهــم قــرار من 
وزيــر التعليــم العالــي بناء 
على توصية مجلس اجلامعات 
اخلاصة، ويكون التعيني في 
مجلس األمناء ملدة أربع سنوات 

قابلة للتجديد.
مادة خامسة: مجلس األمناء 
هو السلطة العليا في اجلامعة 

خارجيني مرخصني.
مادة سادسة: تتكون موارد 

اجلامعة مما يلي:
املــال املخصــص  ١ - رأس 
مــن قبل املؤسســني ومقداره 
١٫٩٠٠٫٠٠٠ د.ك (فقط مليون 
وتسعمائة ألف دينار كويتي 

ال غير).
٢ - رســوم القيد والدراســة 
واالستشــارات  واألبحــاث 
والتعليم املســتمر والوصايا 
واملنح واالوقاف التي يقبلها 
مجلــس األمناء بعــد موافقة 
مجلــس اجلامعــات اخلاصة 
وفقا للمعاييــر التي يحددها 

مجلس الوزراء.
٣ - عوائد اســتثمار الفائض 
النــاجت عــن نشــاط  املالــي 

اجلامعة.
٤ - عوائــد املســاهمة فــي 
محاضن األعمال والشــركات 
والتقنيات املرتبطة مبخرجات 

اجلامعة وبرامجها.
مادة سابعة: تخضع الكلية 
إلشــراف مجلــس اجلامعات 
اخلاصة ووزير التعليم العالي 
فــي كل ما يتعلق باملســتوى 
األكادميي واملناهج التعليمية 
وسائر أحكام قانون اجلامعات 
اخلاصة والئحتــه التنفيذية 

وأحكام هذا املرسوم.
وتقــدم اجلامعــة تقريرا 

سنويا الى مجلس اجلامعات 
اخلاصــة متضمنا نشــاطها، 
وللمجلــس تفويــض ممثلني 
عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج 
التقييــم الــى وزيــر التعليم 

العالي.
مــادة ثامنــة: تنقــل الــى 
 Australian اجلامعة األسترالية)
University) حقوق والتزامات 
الكلية األسترالية في الكويت 
وتــؤول اليهــا كافــة األموال 
املنقولة وغير املنقولة وكافة 
املوجودات اخلاصة بالكلية، 
ويحق للجامعة متلك األموال 
املنقولة وغير املنقولة وإبرام 
العقود مبا في ذلك عقود البيع 
والرهــن واالقتــراض وقبول 
املنــح والتبرعــات والهبــات 
والوصايــا وإجــراء ســائر 
التصرفــات القانونية التي ال 

تتعارض مع أهدافها.
مادة تاسعة: استثناء من 
أحكام املــادة الرابعة من هذا 
املرسوم يستمر مجلس األمناء 
احلالي للكلية األسترالية في 
الكويت بوصفه مجلس أمناء 
اجلامعة األسترالية حلني انتهاء 

مدته.
مادة عاشرة: يلغى املرسوم 
رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٣ بالترخيص 
بإنشاء الكلية األسترالية في 

الكويت.

متنح درجتي البكالوريوس والدبلوم في إدارة األعمال والهندسة والعلوم البحرية

التي ترعى مصاحلها، وتضع 
سياســتها العامــة، وتراقــب 
تنفيذهــا، وتتولى اإلشــراف 
على العمل األكادميي والبحثي 
فيهــا، وكافة األمــور األخرى 
املتعلقة بأنشــطتها ونظمها، 
وذلــك وفقا للقانــون رقم ٣٤ 
لسنة ٢٠٠٠ املشار اليه والئحته 
التنفيذية والقرارات املنظمة 
لعملها، وللمجلس على وجه 

اخلصوص ما يلي:
١ - اعتمــاد النظــم واللوائح 
الداخليــة لتســيير أعمــال 
اجلامعــة وادارتهــا وكلياتها 
ووضــع الهيــكل التنظيمــي 

والنظام األساسي.
٢ - حتديد لغــة التعليم في 
التخصصــات املختلفــة التي 

تباشرها اجلامعة.
أمــوال اجلامعــة  إدارة   - ٣
مع حتديــد اعتمــاد امليزانية 

السنوية للجامعة.
٤ - اختيــار رئيس اجلامعة 

والقياديني اآلخرين فيها.
٥ - قبول التبرعات والهيئات 
والوصايــا واملنــح واألوقاف 
مبــا ال يتعــارض مع رســالة 
اجلامعة وأهدافها وبعد موافقة 
مجلس اجلامعات اخلاصة وفقا 
للمعايير التي يحددها مجلس 

الوزراء.
٦ - تعيني مراقبني حسابات 


