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صرف بدل إجازات لبعض املعلمني ممن عملوا
في وزارات أخرى قبل االنتقال إلى «التربية»

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء» ان وزارة 
التربيــة ليــس لديهــا مانــع 
لصرف بدل اجازات للمعلمني 
الذيــن كانــوا قــد عملــوا في 
وزارات اخرى قبــل انتقالهم 
للتربيــة كمعلمــني، مشــيرة 
الى ان بعضهــم ميلك رصيد 
اجازات من وزارته الســابقة 
لذلك تنطبق عليه شروط بيع 
االجازات التي اوصى بها ديوان 

اخلدمة املدنية.
وكان القطاع اإلداري بوزارة 
التربية اطلق خدمة إلكترونية 

جديدة بالتعاون مع إدارة نظم 
املعلومــات تتيــح اســتقبال 
طلبــات املوظفــني الراغبــني 

بصرف البدل النقدي عن رصيد 
االجازات الدورية اثناء اخلدمة 
وستخضع الطلبات للمراجعة 

الدقيقة قبل البت بها.
الى ذلــك اعلن مدير ادارة 
املوارد البشرية بوزارة التربية 
ســعود اجلويســر ان املوجه 
الفني ومدير املدرسة هما اللذان 
يقيمان امني املكتبة في املدرسة.

جاء ذلــك في كتاب وجهه 
اجلويســر الــى مديــر ادارة 
املكتبات بوزارة التربية أحمد 
املاجدي وتلقت «األنباء» نسخة 
منه حيث اشــار خالله «نود 
إفادتكم بأنه بناء على ما جاء 
في دليل املســتخدمني لنظام 

اهللا تعالي رئيس دولة االمارات 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان. تعلن 
وزارة التربيــة عــن تعطيــل 
العمــل يوم األحد ١٥ مايو في 
املدارس احلكومية واخلاصة 
وديوان عام الوزارة واملناطق 
التعليمية على أن يبدأ الدوام 
الرسمي املعتاد يوم االثنني ١٦ 
اجلاري. ودعــت الوزارة إلى 
ترحيــل اي اختبــارات كانت 
مقررة يوم األحد الى االثنني ١٦ 
اجلاري على أن تلتزم اإلدارات 
املدرســية في جميع املراحل 
التعليمية بالدليل اإلرشادي 

اخلاص بنظام املجموعات.

تقرير الكفــاءة التابع لوزارة 
التربيــة فإن املســؤولني عن 
تقييــم كفاءة أمنــاء مكتبات 
املــدارس هــم املوجــه الفني، 

ومدير املدرسة.
الى ذلك وتأكيدا ملا نشرته 
«األنباء» اعلنت وزارة التربية 
عن تأجيل االختبارات املقرر 
لها اليوم األحد الى االثنني جاء 
ذلك في بيان رسمي اصدرته 
التربية وقالت فيه» في ضوء 
اجراءات وزارة التربية لتنفيذ 
قرار مجلس الوزراء وتعميم 
ديوان اخلدمة املدنية رقم (٩) 
لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعطيل العمل 
حدادا على وفاة املغفور له بإذن 

اجلويسر: املوجه الفني ومدير املدرسة يقيمان أمني املكتبة

سعود اجلويسر

ه بسرعة   مصادر لـ «األنباء»: املوسى ُيوجِّ
إعادة افتتاح نفق دروازة العبدالرزاق

عمل الفحوصات بضــرورة إعطاء األولوية 
والســرعة الالزمتني إلعداد التقرير اخلاص 
بنتائج االختبار مع خبراء الدعم الفني والعمل 
على معاجلة اخللل وإعادة افتتاح هذا النفق 
بالسرعة املمكنة. ولفتت املصادر إلى أن ذلك 
يأتي بناء عن توجيهات مجلس الوزراء بأن 
تكون هناك أولوية فيما يخص إجراءات األمن 

والسالمة ملرتادي الطريق.

عاطف رمضان

أن  علمــت «األنبــاء» 
فريقا مشــكال من وزارتي 
«األشــغال» و«الداخلية» 
إضافة إلى «هيئة الطرق» 
ومستشــارين عامليني قام 
بعمل اختبار لنفق دروازة 
العبدالــرزاق يــوم أمــس 
اخلميــس، وذلك بحضور 

وزير األشغال ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة م.علي املوسى.

وقالــت مصــادر مطلعة لـــ «األنباء» إن 
الفريق قام بعمل اختبار االهتزازات لألعمدة 
وفحوصات أخرى، وســيقوم بإعداد تقرير 
مفصل وكامل بنتائج هذا االختبار، مضيفة 
أن الوزير م.علي املوســى وجه املســؤولني 
في وزارة األشــغال والفريق املتخصص في 

فريق وزاري أجرى اختباراً فنياً للنفق بالتعاون مع مستشارين عامليني

الوزير م.علي املوسى مع فريق وزارة األشغال

مشاركة طالبية

قانون املرافعات
يعد قانون املرافعات اجلديد الذي مت حتديثه ونشره 
في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥ ، واملتضمن إلغاء املواد ٢٩٢ و٢٩٣ 
و٢٩٤ و٢٩٥ و٢٩٦، خطــوة إيجابيــة للمضي قدما نحو 
حتســني بيئة األعمال الصغيرة واملتوســطة خصوصا 
بعد األزمات والكوارث الطبيعية التي أثرت سلبا عليها.
 وقد أصــدرت الكويــت بتاريخ ١٩٨٠/٦/٤ املرســوم 
بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون املرافعات املدنية 
والتجاريــة، والذي تضمن ٣٠٤ مواد تدور حول تنظيم 
املسائل املتعلقة بالنظام القضائي وقواعد االختصاص 

وإجراءات التقاضي وانتهاء بالتنفيذ اجلبري.
هذا، وخضع قانون املرافعات لعدة تعديالت متتالية 
متثلــت في: القانون رقم ٣٦ لســنة ٢٠٠٢ والقانون رقم 
٢٦ لسنة ٢٠١٥ وغيرهما، وذلك بغرض مواجهة القصور 
التشــريعي وســد الثغرات املوجودة في القانون ابتداء 
وملنــع التالعب والكيــد والتقليل من الغش في التنفيذ، 
وحيــث إن القضاء هو صمام األمان للمجتمع وأســاس 
العــدل، لذا حتــرص الدولة على االجتهــاد في التطوير 
القضائي ومواكبة التطور التشريعي في الدولة واملواثيق 

واملعاهدات الدولية.
محمد موسى الشمري
كلية الدراسات التجارية - قانون

اختبارات «ميزة الوطنية» 
تنطلق في موعدها االثنني

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن اختبارات 
«ميزة الوطنية» املقرر انطالقها يوم االثنني املقبل لم يطرأ 
عليها أي تعديل وستقام في موعدها وتستمر حتى يوم 
اخلميس املقبل، مشيرة إلى أنها خاصة باملجاالت الدراسية 
التالية: اللغــة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات 

العلوم لطالب الصفني اخلامس والتاسع.
وأوضحت املصادر أن جميع املدارس املعنية استعدت 
جيدا وجاهزة لالختبارات بالتنسيق مع املركز الوطني 

لتطوير التعليم ووزارة التربية.

مساعدات الكويت.. شراكة 
لتخفيف معاناة احملتاجني

بخطى ثابتة والتزام راسخ، واصلت الكويت جهودها 
اخليرة في ممارسة دورها اإلنساني بالتعاون والشراكة 
مع املجتمع الدولي ملواجهة آثار األزمات والكوارث التي 

يواجهها احملتاجون حول العالم.
فــي هذا اإلطــار، رحبــت وكالة األمم املتحــدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى (اونروا) 
بالتبرع اإلضافي الذي قدمته الكويت بقيمة مليوني دوالر 

يوم األحد املاضي.
وقالت الوكالة في بيان إن سفيرنا في األردن واحملال 
لفلسطني عزيز الديحاني ســلم الشيك اخلاص بالتبرع 
ملديرة العالقات اخلارجية باإلنابة متارا الرفاعي في مقر 

سفارة الكويت في عمان.
ونقــل البيان عن الديحانــي قوله «إن هذا التبرع من 
حكومة الكويت يهدف إلى تعزيز أنشطة وبرامج األونروا 
في املنطقة حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني وهو 
يأتي متاشــيا مع التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية 
العليا وبتوجيهات من احلكومة الكويتية تأكيدا على موقف 
الكويت «الثابت» بشأن دعم القضية الفلسطينية وااللتزام 

بدعم الوضع اإلنساني لالجئي فلسطني في املنطقة».
وأشــاد الديحاني بدور الوكالــة وجهودها في تقدمي 
اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم لالجئي فلسطني 
في أقاليم عملياتها، مشيرا الى تأكيد الكويت على جهود 
منظمات األمم املتحدة والتعاون معها بشكل بناء من أجل 

حتقيق أهداف التنمية للمجتمعات.
وأوضح البيان أن هذا التبرع يضاف إلى آخر بقيمة ١٠ 
ماليني دوالر للوكالة لعام ٢٠٢٢ دعما مليزانيتها البرامجية 
األساسية للخدمات األساسية التي تشمل الرعاية الصحية 

والتعليم واإلغاثة واخلدمات االجتماعية.
من جهتها، قالت الرفاعي «بهذا التبرع اإلضافي تظهر 
الكويت لالجئي فلسطني أن دعمها طويل األمد اليزال قويا».

وأضافت بحسب البيان أن «األونروا ممتنة حقا للكويت 
حكومة وشــعبا على كرمهم وتضامنهم»، مشــددة على 
ان هذا التبــرع اإلضافي موضع ترحيب والذي يأتي في 
وقــت تواجه فيه أزمات مالية اآلن، وأعربت عن أملها ان 
يعمل على تشجيع الشركاء اآلخرين على التقدم بالتبرع.

وذكــرت الوكالة في بيانها أن الكويت شــريك مهم لـ 
«اونروا» ولالجئني الفلســطينيني، مشــيرة الى انه منذ 
عام ٢٠٠٠ اقتربت التبرعات التي قدمتها للوكالة من ٢١٥ 
مليــون دوالر اشــتملت على ٦٥ مليــون دوالر لعمليات 

األونروا الطارئة في سورية.
وتابع البيان أن «هذا الدعم احليوي من حكومة الكويت 
واملنظمــات التي تتخذ من الكويت مقرا لها مثل املنظمة 
اخليرية اإلسالمية العاملية والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية والهالل األحمر الكويتي ميكن اونروا 
من مواصلة تقدمي اخلدمات األساسية حلوالي ٥٫٨ ماليني 

الجئ من فلسطني في كافة أرجاء الشرق األوسط».


