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املنفوحي: عمادي واجلمعة أسهما 
في تطوير عمل اجلهاز التنفيذي في «البلدية»

في مبادرة شــكر وعرفان لبعض قياديي 
البلدية وما قدموه من خدمات طوال مســيرة 
حافلة بالعطاء والتفاني في العمل، أقيم حفل 
لتكرمي نائب املدير العام لشؤون قطاع املساحة 
م.عبداهللا عمادي، ونائب املدير العام لشؤون 
قطاع محافظتي العاصمة واجلهراء م.فيصل 
اجلمعة مبناســبة تقاعدهمــا، وذلك بحضور 
مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي والقيادات 
أمس في فندق الشيراتون تكرميا إلسهاماتهما 

الكبيرة طوال مســيرة عمل حافلة في اجلهاز 
التنفيذي. وأعرب م.أحمد املنفوحي عن متنياته 
للمكرمني بالتوفيق في حياتهما اخلاصة، قائال 
إن هذا التكرمي البسيط لكفاءاتني زاملتهما أكثر 
من ٢٥ عاما قدما الكثير في مجال عملهما وكان 
لهمــا األثر الفاعل في تطويــر خدمات اجلهاز 
التنفيذي، مبينا انه رســالة شكر وعرفان ملا 
قدماه من إسهامات وجهود خالل مسيرة عملهما 

احلافلة بالعطاء.

م.أحمد املنفوحي متوسطا م.عبداهللا عمادي وم.فيصل اجلمعة خالل احلفل

كتابة كلمات شكر للمكرمني

كمال يطالب بسرعة إصدار الئحة أبراج 
االتصاالت وتقدميها إلى  «البلدي»

١٠٢ مدرسة مخصصة النتخابات «البلدي»

رفع ٤ بقاالت متنقلة في منفذ الساملي

طالــب عضــو املجلــس 
البلدي د.حسن كمال وزيرة 
البلديــة  الدولــة لشــؤون 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس  املعلومــات د.رنــا 
باستعجال اجلهاز التنفيذي 
في البلدية إلصــدار الئحة 
أبراج االتصاالت وتقدميها 
الى املجلس البلدي إلقرارها، 
حيث إنها تنظم مواقع تثبيت 
أبــراج شــبكات  وتركيــب 
االتصــاالت فوق األرض أو 

على أســطح املباني واالرتفاع واملواصفات 
اخلاصة واستعماالت املباني املسموح بها، 
وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات، ومتت 
مناقشــة الالئحة في املجلس الســابق ومت 
إرجاعها للجهاز التنفيذي للتحديث إال أنها 

ظلت في إدراج اجلهاز إلى يومنا هذا.
وقال كمال: في الســنوات األخيرة تزايد 
عدد أبــراج االتصاالت املثبتــة فوق املنازل 
واجلمعيات وبعض املباني العامة باإلضافة 

إلى الســاحات فــي مناطق 
السكن اخلاص واالستثماري، 
مما تســبب فــي الكثير من 
بــني اجليــران،  الشــكاوى 
باإلضافة إلى القلق من تأثير 
األبراج على صحة ســاكني 
املبانــي، داعيا الــى توفير 
مساحات األراضي املخصصة 
والتقليــل مــن االنتشــار 
الكبير لها عن طريق إنشاء 
أبراج مشــتركة لالتصاالت 
للشــركات التي تقــدم هذه 
اخلدمــات، باإلضافــة إلــى 
ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات إللزام شركات االتصاالت 
بتثبيت أبراج اتصاالت ذات تقنيات حديثة 

وخدمات متنوعة.
وتساءل عن أسباب عدم الرد على األسئلة 
املوجهة مسبقا واملتعلقة بالئحة االتصاالت، 
مؤكــدا ان التأخير في إصــدار هذه اللوائح 
التنظيمية سوف يتسبب في فوضى انتشار 
األبــراج واالســتغالل العشــوائي للمباني 

املسموح باستخدامها.

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة ١٠٢ مدرســة  خصصــت وزارة 
النتخابات املجلس البلدي التي ستقام ٢١ مايو 

املقبل بناء على طلب وزارة الداخلية.
وقال وكيل التعليم العام اسامة السلطان، 
في كتاب عممه على املناطق التعليمية وادارة 
التعليم الديني، وتلقت «األنباء» نسخة منه: 
باالشــارة إلى كتاب وكيل وزارة الداخلية إلى 
وكيــل وزارة التربية املتضمن عــزم الوزارة 
االستعداد والتجهيز النتخابات املجلس البلدي 
٢٠٢٢، ونظــرا للتوجــه الســتخدام مــدارس 
«التربية» كمقار للجان االقتراع في كل الدوائر 
االنتخابيــة، وحرصا على االســتعداد اجليد 
لالنتخابات ولضمان سالمة التجهيزات املسبقة، 

لســهولة االقتراع، نرفق قائمة باملدارس التي 
سيتم استخدامها كلجان لالقتراع لعمل اآلتي: 
التأكد من صالحية املدارس من حيث ســالمة 
املبنــى، اإلضــاءة، دورات امليــاه، االتصاالت، 
املكاتــب.. إلــخ، وتســهيل مهام رجــال األمن 
من وزارة الداخليــة واجلهة املختصة للقيام 
بإجراءات اإلعداد والتحضير واختيار األماكن 
والغرف اخلاصــة برجال األمن قبل البدء في 

عملية االقتراع.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء بجولة ميدانية 
مبنطقة منفذ الساملي لرفع كل ما يعوق الطريق 

ويشوه املنظر العام.
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق مبحافظة اجلهراء فهد 
القريفة أن الهدف من اجلوالت امليدانية املكثفة 
رصد املخالفني، الفتا إلى أن الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق يولي 
اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع 

مناطق احملافظة، وبشكل عام من خالل تنظيف 
الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع املخلفات 
وكل ما يشــوه املنظر العام باملناطق، فضال 
عن اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق مخالفي 

الئحة النظافة العامة وإشغاالت الطرق.
وأشــار إلى أن اجلولــة امليدانية التي مت 
تنفيذها مبنفذ الســاملي أســفرت عن رفع ٤ 
بقاالت متنقلة، و٢ مولد كهرباء يتم تأجيرها 
للبقاالت ومصادرة حمولة ٢ لوري من املواد 
الغذائية و١٠٠ كرتون مشروبات طاقة فضال 

عن ٢٠ كرتون معسل.

د.حسن كمال

خطة الفتتاح فصول خاصة للطلبة املتعثرين مبدارس حولي
عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير عام منطقة حولي 
التعليميــة وليد بن غيث عن 
خطة الفتتــاح فصول خاصة 
للطلبــة املتعثريــن تنفذ من 
خاللها خطــط ملعاجلة الفاقد 
التعليمي في أيام الراحة بنظام 
املجموعتني، موضحا انه رفع 
مقترحا بهــذا اخلصوص إلى 
وكيــل التعليم العام العتماده 

والبدء في تنفيذه.
وقال بن غيث، في لقاء عقده 
مع مديري ومديرات املرحلتني 
املتوســطة والثانوية لعرض 
نتائــج الطلبة فــي اختبارات 
منتصف العام بحضور مديرة 
الشؤون التعليمية ندى املطيري 
ومراقبــي املراحــل محمــود 
عبدالرضا وبدرية املطيري، ان 
حتليل النتائج اظهر وجود فاقد 

وأضاف ان املنطقة وضعت 
خطتها ملعاجلة جميع جوانب 
الضعــف لــدى الطــالب مــع 
القــوة لديهم،  تعزيز جوانب 
مشيرا الى ان اخلطة تقتضي 

علــى موافقة خطيــة من ولي 
األمــر، مشــددا علــى مديــري 
ومديــرات املــدارس بضرورة 
احلرص على حتقيق املرونة في 
ادارة مدارسهم وتوفير البيئة 
التربويــة املناســبة واملريحة 
ألداء  واملعلمــات  للمعلمــني 
رسالتهم الســامية في تعليم 
االجيــال، الفتــا إلــى ضرورة 

االلتزام باللوائح والنظم.
وذكر انه مت عمل مراجعات 
وتدقيق على النتائج من قبل 
التواجيــه الفنيــة ومبتابعــة 
مــن املراقبــني للوصــول الى 
افضــل احللــول، مشــيرا الى 
انــه مت اعــداد دليل إرشــادي 
خلطة الفاقد التعليمي يشرح 
تفاصيــل تطبيقها على ارض 
الواقــع اضافة الى دليل املهام 
الذي يحدد مهمة كل فرد سواء 
باملدرسة أو املنطقة التعليمية.

افتتاح فصول خاصة للطلبة 
الضعاف في كل مدرسة اضافة 
الى تشــغيل فصول تعليمية 
عن ُبعد (أونالين)، مستدركا 
ان هذا االمر يتم بعد احلصول 

بن غيث: نتائج الطلبة في االختبارات أظهرت وجود فاقد تعليمي مبختلف الصفوف

جانب من اللقاء مع مديري املرحلتني الثانوية واملتوسطة بحولي

تعليمي في عــدد من املهارات 
مبختلف الصفوف، مشيرا إلى 
ان جائحة كورونا كان لها اثر 
كبير في الفاقد التعليمي وتدني 

التحصيل العلمي.

«املعلمني» تطالب «التربية» بتوفير العمالة في املدارس

«جمعية التدريس» لتسكني املناصب الشاغرة في جامعة الكويت

عبدالعزيز الفضلي

جمعيــة  رئيــس  أشــاد 
املعلمني الكويتية حمد الهولي 
بقرار مجلس الــوزراء إلغاء 
تقدمي فحص PCR يثبت سلبية 
اإلصابة بـ«كورونا» للمعلمني 
واملعلمات والطلبة األكبر من 
١٦ عاما غير احملصنني، مشيرا 
إلى أن القرار جاء متوافقا مع 
موقف اجلمعية وما تطرقت 
إليه حول اجلدل الواسع الذي 
أثير تربويا واجتماعيا حول 
إلزامية الفحــص، وما أكدته 
أن ذلك يتعارض أساســا مع 
القرار السابق ملجلس الوزراء 
والذي باشر فيه موظفو الدولة 
أعمالهم دون احلاجة لفحص 
غيــر احملصنــني، وإنــه البد 
االلتــزام بالعدالة واملســاواة 

آالء خليفة

أصدرت جمعيــة أعضاء 
التدريــس بجامعــة  هيئــة 
الكويــت بيانــا أكــدت فيــه 
ان االســتقرار اإلداري ألي 
مؤسســة مرموقــة يأتي من 
ترســيخ العمــل األكادميــي 
الــذي يســير وفــق األنظمة 
واللوائح ويعتبر من األمور 
املهمة واالستراتيجية والذي 
يعكس الوجه احلضاري ألي 
مؤسســة ناجحــة، مشــددة 
علــى ان االســتقرار اإلداري 
من عناصر التطور وحتقيق 

الغايات والطموحات.
وأضاف البيان: كلنا يعلم 
انه مع بداية الفصل الدراسي 
الثاني للعام اجلامعي ٢٠٢١-

٢٠٢٢ تكون اجلامعة أوشكت 
على إنهاء العام الثالث حتت 
مظلــة إدارة مؤقتــة ومكلفة 
بسبب جائحة كورونا والتي 
تسببت في تعطيل االنسيابية 
والنهــوض بالعمل اجلامعي 
التصنيف  وتراجع مستوى 

لإلدارات املدرسية خاصة فيما 
يتعلق يحسم قضية النقص 
فــي العمالــة أو االســتعانة 

بعمالة خارجية، وهي القضية 
التي باتت تشكل هاجسا مقلقا 
ألهل امليدان بشكل عام، وإن 

من غير الطبيعــي أن تبقى 
الوزارة عاجزة في إيجاد حل 

للقضية.

يخفى على أحد أهمية كليات 
اجلامعة وأقســامها العلمية 
فهي اللبنة والركيزة األساسية 
التــي يرتكــز عليهــا العمل 

اجلامعي ككل.
وذكر ان االســتمرار على 
هذا الوضع املتدني والســير 
في فلك تصريف العاجل من 
األمور أشــبه بالســير نحو 
الهاويــة، ولنــا أســوة فيما 
ذهب إليه مجلس إدارة الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
الذي شرع في تشكيل اللجان 
الالزمة لتعيني رؤساء أقسام 
باألصالة وعدم انتظار تعيني 
مديــر لهم باألصالــة تداركا 
للموقف الذي بات مخيفا، أم 
أن هنــاك توجها لالنتظار ٣ 
سنوات أخرى حلني اتخاذ قرار 
بتعيني مدير جديد للجامعة؟ 
يجب أن تكون هناك آذان 
مصغية تسمع وتدرك حجم 
املشــكلة التــي تعانــي منها 
جامعة الكويت وباتت تؤرق 
جميع املنتسبني لهذا الصرح 

األكادميي العتيد.

اجلمعية أشادت بقرار إلغاء فحص PCR للمعلمني والطلبة غير احملصنني

حمد الهولي

بني جميع موظفي الدولة.
وجــدد الهولــي مطالــب 
اجلمعية بضرورة أن تعمل 
الــوزارة على تهيئة األجواء 
املناسبة ألهل امليدان، وبتوفير 
كافة املتطلبات واالحتياجات 

العاملــي للجامعة في ظاهرة 
أقضت مضجع كل املنتسبني 
إلى هــذا الصــرح األكادميي 
الكبير، فمعظم رؤساء األقسام 
العلمية والعمداء املساعدين 
املديــر  ونــواب  والعمــداء 
ومســاعديهم واألمــني العام 
ومســاعديه حتى ان منصب 
مدير اجلامعة قائم عن طريق 
التكليف وال يعرف متى وكيف 
يتم تعيــني مديــر للجامعة 
باألصالة، األمر الذي أســهم 
في تعطيــل العمل اجلامعي 

مبراكز العمل كافة.
وتابع: تطالب اجلمعية من 
منطلق حرصها الكبير على 
تدارك هذه األزمة واخلروج 
من النفق املظلم بتفعيل قرار 
مجلس اجلامعة قبل األخير 
واملضــي قدمــا في تشــكيل 
الالزمــة الختيــار  اللجــان 
العلميــة  رؤســاء األقســام 
وعمــداء للكليات وتســكني 
باقي املناصب األخرى الشاغرة 
تداركا حلالة الضبابية التي 
تعيشها جامعة الكويت، وال 

د. علي اليعقوب

العودة الكاملة للدراسة 
حضوريًا باجلامعات والكليات 

اخلاصة األحد املقبل
آالء خليفة

أعلنت األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة عن 
عودة الدراســة حضوريا جلميع الطلبة في الكليات 
واجلامعات اخلاصة بداية من األحد املقبل ٢٠ مارس.
وقالت األمانة في تغريدة على حســابها الرسمي 
علــى موقــع التواصل االجتماعــي «تويتر» أمس إن 
قرارهــا جاء بناء علــى قرار مجلس الــوزراء في ١٤ 
فبراير املاضي بشــأن عودة نظام الدوام الرسمي في 
كافــة اجلهات وانهاء العمــل بكافة القرارات اخلاصة 

بالظروف االستثنائية اخلاصة بجائحة كورونا.
وأكدت أن عودة الدراسة احلضورية تأتي حرصا 
على الطلبة وحتصيلهم العلمي مع ضرورة تطبيق 
االشــتراطات الصحيــة الصادرة مــن وزارة الصحة 

والعمل بها.

توزيع ٩٠٠ طالب وطالبة من كلية التربية للتدريب باملدارس
ثامر السليم

نّظم مكتب التربية العملية 
فــي كليــة التربيــة بجامعــة 
الكويت أمس اللقاء التنويري 
ملقرر التدريب امليداني لتوزيع 
٩٠٠ طالب وطالبة في مختلف 
تخصصات الكلية على مدارس 
الكويت والــذي ينطلق اليوم 
بعد توقف دام لعامني بســبب 

جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، قال مدير 
مركــز التربيــة العمليــة فــي 
الكلية د.فهد الشمري ان الكلية 
حتتفي بعودة طلبــة التربية 
العمليــة للميدان، الفتا الى ان 
التدريب امليداني يجب ان يكون 
في العالــم احلقيقي من خالل 
املدارس، مشيرا الى ان وزارة 
التربية وافقت على إبرام اتفاقية 
التعاون املشترك وتندرج حتتها 
التربية العملية فــي الوزارة، 
حيث قمنا بتوزيع ٩٠٠ طالب 
وطالبة علــى املدارس على ان 
يباشروا علمهم فيها من اليوم.
وأشــار الشــمري الى ان 

األطفال، الفتــا الى ان مركز 
التربية العملية هو املسؤول 
االول واألخير عن الطلبة من 
خالل إرساله للميدان ويتم 
تقييمهم حســب اآللية التي 
يتــم وضعها من قبل املركز 

بالكلية.

قدراتــه العلمية والســلوكية، 
مضيفا: ملست حماسا كبيرا من 
الطلبــة ورغبتهم في التدريب 
العملي وهناك ارتياح للعودة 
احلضوريــة، حيــث ان مركز 
التربية العمليــة بذلك جهودا 

كبيرة خالل العامني املاضني.

وأكــد ان الطلبــة يقومون 
بالدخول الى الفصول الدراسية 
وممارسة عملية التعليم مبتابعة 
املشــرف الفنــي الداخلي وهو 
رئيس قسم املادة العلمية مع 
املوجه اخلاص في املدرسة الذي 
يقوم بتوجيه الطالب وتطوير 

مكتب التربية العملية في الكلية نّظم اللقاء التنويري ملقرر التدريب امليداني

(متني غوزال) جانب من احلضور خالل اللقاء التنويري 

التخصصات الدراسية لطلبة 
التربيــة العملية في الفصل 
الدراسي الثاني شملت عدة 
مــواد هــي: اللغــة العربية 
واإلجنليزيــة والرياضيات 
والفيزيــاء واالجتماعيــات 
والكيمياء واألحياء ورياض 

إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي

وكيل «التربية» لـ «األنباء»: 
لم أستقل من منصبي

عبدالعزيز الفضلي

نفى وكيــل وزارة التربية د.علي اليعقوب أمس 
صحة ما مت تداوله في وسائل التواصل االجتماعي 
بشــأن اســتقالته من منصبه. وقال د.اليعقوب في 
تصريــح خاص لـ «األنباء» إنه يباشــر مهامه  وفقا 
للمرسوم األميري اخلاص  وأن ما أثير  حول استقالته 

كوكيل وزارة عار  من الصحة جملة وتفصيال.

د.فهد الشمري

أسماء املدارس مبختلف املناطق باالضافة 
الى مدرسة خولة املشتركة مبنطقة الشويخ 

السكنية كمقر لتجميع صناديق االقتراع للدوائر 
االنتخابية العشر على موقع «األنباء» اإللكتروني

www.alanba.com.kw 

ملشاهدة الڤيديو


