
محليات
الثالثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢

03

ولي العهد استقبل وزير الداخلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا بقصر بيان صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف

الكويت حتافظ على املركز الثاني عربيًا 
في مؤشر «السالم العاملي ٢٠٢٢»

حافظت الكويــت على مركزها عربيا في 
«مؤشر السالم العاملي للعام ٢٠٢٢»، بحلولها 
في املركز الثاني بني الدول العربية واملرتبة الـ 
٣٩ عامليا، حيث تبادلت مركزها مع كوستاريكا 
التي احتلت هذا املركز العام املاضي فيما كانت 
الكويت الـ ٣٨ عامليا، وذلك من بني ١٦٣ دولة 

شملها التقرير تذيلتها أفغانستان.
ووفقا للتقرير الذي أصدره معهد السالم 
واالقتصاد العاملي في أســتراليا جاءت قطر 
فــي املرتبة األولى عربيا، بعــد ان حلت في 

املرتبة الـ ٢٣ عامليا.
وكشــفت نتائج املؤشــر حتسن النتائج 
اإلجماليــة في ١٢ دولة مــن بني ٢٠ دولة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فيما 

سجلت ٨ دول تدهورا في مؤشر السالم.
وحــل لبنان فــي املرتبــة الـــ ١٣ عربيا، 
والـ١٣٨ عامليا، فيما تذيل اليمن قائمة الدول 
العربية، ليصبح األقل مبؤشــر الســالم في 
الشرق األوســط وقبل األخير على مستوى 
العالم، كما احتل الســودان رابع اقل مرتبة 
مبؤشــر الســالم في املركز الـ ١٥ عربيا والـ 
١٥٤ عامليا، فيما حتسنت املؤشرات في ليبيا 
التي ارتفعت ٥ مراكز وجاءت باملرتبة الـ ١٥١ 

عامليا والـ ١٤ عربيا.
وجــاء ترتيب بقية الــدول العربية وفق 

املؤشر، حيث حل األردن في املرتبة ٣ عربيا، 
و٥٧ عامليــا، واإلمارات فــي املرتبة ٤ عربيا، 
و٦٠ عامليــا. كما جاءت عمان فــي املرتبة ٥ 

عربيا، و٦٤ عامليا.
وحل املغــرب في املرتبــة ٦ عربيا، و٧٤ 
عامليــا، ثم تونس فــي املرتبة ٧ عربيا، و٨٥ 
عامليا، والبحرين فــي املرتبة ٨ عربيا، و٩٩ 
عامليا، واجلزائر فــي املرتبة ٩ عربيا، و١٠٩ 
عامليا، والسعودية في املرتبة ١٠ عربيا، و١١٩ 
عامليا، ومصر في املرتبة ١١ عربيا، و١٢٦ عامليا، 
واألراضي الفلسطينية في املرتبة ١٢ عربيا، 

و١٣٣ عامليا.
وجاءت العراق في املرتبة ١٦ عربيا، و١٥٧ 
عامليا، وســورية في املرتبة ١٧ عربيا، و١٦١ 
عامليا، واليمن في املرتبة ١٨ عربيا، و١٦٢ عامليا.

ويعد «مؤشــر الســالم العاملي» محاولة 
لقياس وضع املساملة النسبي للدول واملناطق، 
ويقــوم بإصداره معهد االقتصاد والســالم، 
بالتشــاور مع فريق دولي من خبراء السالم 
واملعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز 
دراسات السالم والنزاعات في جامعة سيدني 
في أستراليا، ويتم ترتيب الدول في املؤشر 
علــى مقياس يتكــون من ١ إلــى ٥ درجات، 
فتحصل الدولة األكثر اســتقرارا على درجة 

١، والدولة األقل استقرارا على ٥ درجات.

ً تبادلت موقعها مع كوستاريكا لتحل في املرتبة الـ ٣٩ دوليا

مؤشر السالم العاملي يشمل ١٦٣ دولة

«الطرق»: ٦٧٪ نسبة إجناز 
مشروع طريق الغوص

محافظة األحمدي موازيا لطريق الفحيحيل 
السريع وامللك فهد السريع وميتد من الدائري 

السابع الى طريق الفحيحيل ـ األحمدي.

عاطف رمضان

بلغــت نســبة إجنــاز 
مشــروع طريــق الغوص 
الذي تنفذه الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري حوالي 
٦٧٪. وذكرت الهيئة العامة 
للطرق فــي تقرير صادر 
عنهــا، ان هــذا املشــروع 
الذي يشمل إنشاء وإجناز 
وصيانة شارع الغوص من 
الدائري السابع الى طريق 
الفحيحيل - األحمدي ٢١٢ 

ومتت إعادة طرحه، هو من املشاريع الرائدة 
لتطوير الطرق للكويت، والتي تقوم الهيئة 
بتنفيذها. ويقع هذا املشــروع ضمن حدود 

من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل - األحمدي

صاحب السمو عزى خادم احلرمني بوفاة األمير تركي بن فيصل
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو 
األمير تركي بــن فيصل بن تركي بن 
عبدالعزيز بن تركي آل ســعود، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 
األســرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى أخيه خادم 
امللك سلمان بن  الشــريفني  احلرمني 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير 
تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز 
بن تركي آل سعود، مبتهال سموه إلى 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة. خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير هّنأ مها البرجس: انتخابها نائبًا لرئيس االحتاد الدولي 
لـ «الصليب والهالل األحمر» إجناز يبعث على الفخر

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى األمينة 
العامة جلمعية الهالل األحمر 
الكويتي مها البرجس، أعرب 
فيهــا ســموه عــن خالص 
انتخابها  تهانيه مبناســبة 
نائبــا لرئيس مجلس إدارة 
االحتــاد الدولــي جلمعيات 
الصليــب والهــالل األحمر 
عــن منطقــة آســيا ودول 
الهــادئ، مشــيرا  احمليــط 

فيهــا ســموه عــن خالص 
انتخابها  تهانيه مبناســبة 
نائبــا لرئيس مجلس إدارة 
االحتــاد الدولــي جلمعيات 
الصليب والهالل األحمر عن 
منطقة آســيا ودول احمليط 
الهادئ، متمنيا ســموه لها 
كل التوفيق والسداد في أداء 

مهام منصبها اجلديد.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

والدولية السيما على صعيد 
العمل اإلنساني، سائال سموه 
املولــى تعالى لهــا ولكافة 
اإلخوة واألخوات بجمعية 
الهالل األحمر الكويتي دوام 
التوفيق والسداد لكل ما فيه 
خير ورفعة الوطن العزيز.

هــذا، وبعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى أمــني 
عام جمعيــة الهالل األحمر 
الكويتي مها البرجس، أعرب 

صاحب السمو أشار إلى أنه يجسد املكانة الرائدة للكويت ويقدر جهود اجلمعية الكويتية

مها البرجس

ســموه إلى أن هــذا اإلجناز 
جاء تقديرا للجهود اإلنسانية 
واإلغاثية للمنكوبني في شتى 
بقاع العالــم التي تقوم بها 
اجلمعية، مؤكدا ســموه أن 
حصــول أحد أبنــاء الوطن 
العزيــز على هــذا املنصب 
الرفيــع هــو مبعــث فخــر 
واعتزاز للجميع ويجســد 
املكانة العالية التي حتظى 
بها الكويــت ودورها الرائد 
في مختلف احملافل اإلقليمية 

ارتياح طالبي ألسئلة «اللغة العربية» في اختبارات الثانوية

عبدالعزيز الفضلي

بكل همة ونشــاط واصل 
العامــة  الثانويــة  طلبــة 
اختبارات نهاية العام الدراسي 
حيــث أدى طلبــة القســمني 
العلمــي واألدبي وعلى مدى 
ثالث ســاعات وربع الساعة 
امتحان مــادة اللغة العربية 
وهو االختبار الذي يعد قبل 
النهائي لطلبة العلمي والذين 
سيختتمون امتحاناتهم يوم 
غد األربعاء باختبار الكيمياء، 
بينما ســينهي القسم األدبي 
اختباراته يوم اخلميس مبادة 

اإلحصاء.
وأجمع عدد من الطلبة في 
القسمني العلمي واألدبي في 
تصريحات لـ «األنباء» على أن 
أسئلة امتحان اللغة العربية 
اتسمت بالوضوح والسهولة 
ملن ذاكر كمــا أنها جاءت من 

املنهج الدراسي.
وفي هذا اإلطار، قال الطالب 
علي فيصل إن االختبار سهل 
على غير املتوقع، مثمنا دور 
اإلدارة املدرسية التي لم تقصر 
مع الطلبة، وأضاف بأنه بعد 
التخرج من الثانوية سيواصل 
دراسته اجلامعية وعينه على 
كليــة الهندســة، متوقعا أن 

يحصل على نسبة ٩٠٪.
من جهتــه، قــال الطالب 
حمد صالــح إن االختبار لم 
يكن صعبا وكان في مستوى 
الطلبة، الفتــا إلى أن تعامل 
اللجنة مع الطلبة كان راقيا 
وعملــت علــى توفير افضل 

األجواء للطلبة. 
وأشار الطالب عبدالرحمن 
محمد إلــى أن امتحان اللغة 
العربية كان مبستوى متوسط 
واملراقبة كانت شديدة من قبل 
اللجنة، منوها إلى أن األمور 
سارت على ما يرام وال يوجد 

غش بني الطلبة.
أمــا الطالــب عبدالرحمن 
الغصــان فذكــر أن االختبار 
كان فيه نــوع من الصعوبة 

الذي أشــار إلى أن االختبار 
لم يتضمن أسئلة صعبة.

وثمن الطالب راكان عذاب 
مــن القســم األدبــي جهــود 
املعلمــني لتوفيرهــم اجلــو 
املناسب واملالئم داخل اللجنة.

هدوء ونظام

وعلى صعيد سير عملية 
االختبــار فــي اللجــان، قال 
رئيس جلنة ثانوية عيســى 
ملنطقــة  التابعــة  الهولــي 
التعليميــة فهــد  األحمــدي 
العنزي إنها سارت بسهولة 
ويســر، وامتــازت بالهدوء، 
واحلرص على تعاون اجلميع 
التعليميــة  الهيئتــني  مــن 
واإلداريــة لتســهيل فتــرة 
االختبارات للطلبة، مضيفا 
أن االختبارات في جميع املواد 
كانت تناسب الفروق الفردية 

للطالب.
وذكــر العنــزي أن جلان 
االختبارات في ثانوية عيسى 
الهولي استقبلت ١٧٣ طالبا من 
القسم العلمي و٤٦ طالبا من 

اجلداول وكشوف الطالبات، 
متمنية لهن التوفيق والنجاح 

في أداء االختبار.
آلية التصحيح

وفيما يتعلق في اختبار 
مادة الفلسفة الذي قدم لطلبة 
األدبي يوم امس األول، أشار 
املوجه الفني للمواد الفلسفية 
في منطقة اجلهراء التعليمية 
فهــد اجلرمان إلــى أنه متت 
مراقبــة عمليــة التصحيــح 
وتقديــر درجــات اختبــار 
املادة في الكنتــرول األدبي، 
حيث تسير عملية التصحيح 
أي  دون  ويســر  بســهولة 

معوقات.
موضحــا أن اختبار مادة 
الفلســفة جــاء فــي متناول 
االختبــار  وكان  اجلميــع، 
واضحــا ومتنوعــا مــا بــني 
األســئلة املعرفية واملهارية، 
مطابقــا جلــدول املواصفات 

ومحتوى املقرر الدراسي.
وبني اجلرمان أنه مت بعد 
االختبار عقد اجتماع للقائمني 
واملشرفني على عملية تقدير 
الدرجــات، العتمــاد خطــة 
التصحيح وتوحيد اجلهود، 
من خالل تشكيل جلان تقدير 
املكونــة مــن ٢٠  الدرجــات 
جلنة للمعلمــني، و٤٠ جلنة 
للمعلمات، مضيفا أن النتائج 
األولية مبشرة ونسب النجاح 

مرتفعة.
من جانبها ذكرت املوجه 
الفنــي ملــادة الفيزيــاء فــي 
منطقــة حولــي التعليميــة 
أنــه تقدم  عنــود الكنــدري 
الختبار مادة الفيزياء ٢٤١٨٣ 
متعلما ومتعلمة في املناطق 
التعليمية كافة، مشيرة إلى 
أن االختبار كان في مستوى 
الطالب املتوســط، واشتمل 
على عدد من األسئلة املقالية 
واملوضوعية من داخل محتوى 
الكتــاب املدرســي، متمنيــة 
التوفيــق  الطلبــة  جلميــع 

والنجاح.

القسم األدبي، وكذلك ١١٨ طالبا 
من القسم العلمي، و١٤ طالبا 
من القسم األدبي من مدرسة 

النجاة النموذجية.
من جهتها، أشارت رئيسة 
جلنة اختبارات الصف الثاني 
عشر في ثانوية اليرموك - 
بنات التابعة ملنطقة العاصمة 
اليحيى  التعليميــة أســماء 
أن عدد الطالبــات املتقدمات 
لالختبار بلغ ١١٤ طالبة، وكان 
عدد طالبات القســم العلمي 
٧٧ طالبــة توزعــن علــى ٦ 
جلان، وعدد طالبات القســم 
األدبي ٣٧ طالبة توزعن على 
٣ جلان، مشــيرة إلى وجود 
تعــاون ملمــوس وواضــح 
ما بــني القائمــني على جلان 

االختبارات.
ونوهــت إلى قيــام إدارة 
املدرسة بالتجهيزات املسبقة 
للفصول واملســارح، وقد مت 
وضــع اللوحات اإلرشــادية 
واللوحات التي تضم اللوائح 
والقوانني املتبعة عند مدخل 
املدرســة، إلى جانــب إعداد 

طلبة العلمي يختتمون امتحاناتهم غداً مبادة الكيمياء.. واألدبي موعدهم اخلميس مع «اإلحصاء»

حمد صالحعبدالرحمن الغصانأسماء اليحيى عبدالرحمن مصباح (محمد هاشم)فهد العنزي

واألســئلة لم تكــن واضحة 
خاصة فــي ســؤال التعبير 
وكأنه «خطبة طويلة» مبينا 
أن هناك تشددا من قبل اللجنة 

في املراقبة.
من جانبها، قالت الطالبة 
من القسم العلمي منيرة املذن 
أن اختبار مادة اللغة العربية 
جــاء ســهال وفــي مســتوى 
الطالب، كما جاءت األســئلة 
واضحة ومباشرة وبعيدة عن 
الغموض والتعقيد ومتوافقة 

مع معايير املنهج.
كما أكدت الطالبة من القسم 
األدبــي شــيماء الياقوت أن 
االختبار جاء مناسبا جلميع 

مستويات الطالب.
من جانبه، أوضح الطالب 
عبد الهادي العنزي من القسم 
العلمــي أن االختبــار كان 
مناســبا جلميع مســتويات 
الطالب، وأن أجــواء اللجنة 
كانت هادئة وتساعد الطالب 
على التركيز أثناء االختبار، 
ووافقه الرأي الطالب مبارك 
العنــزي من القســم العلمي 

الديوان يوافق على مقابالت «اإلشرافية التعليمية» 
شرط عدم إصدار أي قرارات تخص املجتازين

عبدالعزيز الفضلي

أبلــغ ديــوان اخلدمة املدنيــة وزارة 
التربيــة مبوافقته على إجــراء مقابالت 
الوظائف اإلشــرافية التعليمية بشــرط 
عدم إصدار أي قرارات تخص املجتازين 

لتلك املقابالت.
جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان اخلدمة 
املدنية الى وكيــل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب، وتلقت «األنباء» نســخة منه، 
وجــاء فيه «يفيد الديــوان بجواز إجراء 
املقابالت الشــخصية للمرشحني لشغل 
الوظائف اإلشــرافية التعليمية (مشرف 
فنــي رياض أطفال - رئيس قســم مادة 

دراســية - موجه فني - مدير مدرســة 
مساعد - مدير مدرسة)، مع التأكيد مجددا 
على االلتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء 
رقم ٤٣٢ املتخذ في اجتماعه رقم ١٧ /٢٠٢٢ 
الــذي عقد في ٢٠٢٢/٥/١٠، وكذلك تعميم 
ديوان اخلدمة املدنية رقم ٢٠٢٢/٨، بشأن 
وقف التعيني بالوظائف القيادية وشغل 
الوظائف اإلشرافية ووقف النقل والندب 
واإلعارة ومعاجلة آثار هذا الوقف، ومن ثم 
عدم إصدار أي قرارات تخص املجتازين 
لتلك املقابالت إال بعد صدور قرار مجلس 
الوزراء املوقر برفع احلظر وكذلك تعميم 
الديوان الصادر تنفيذا له، وذلك وفقا ملا 

سبق بيانه.

ملشاهدة الڤيديو

الهاجري: قانون بيع اإلجازات 
إجناز تاريخي للحكومة

شكر رئيس نقابة العاملني 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 
م.صياح الهاجري احلكومة 
على اإلجناز التاريخي لقانون 
بيع رصيد اإلجازات، مضيفا 
أنه يحدث نقلة نوعية على 
املســتوى املــادي واإلداري 
ملوظفي الدولة في تشجيعهم 
على االستمرارية في العمل.

وأكد الهاجري في تصريح 
أنــه مــن أهم املطالــب التي 
نأمــل حتقيقها إقرار البديل 
لتكــون  االســتراتيجي 

املساواة والعدالة بني رواتب جميع أصحاب 
التخصصات املتشــابهة في جميع قطاعات 
الدولة وهيئاتها احلكومية ذات الكوادر العالية 
والتي ســيكون لها أثر مالي واجتماعي على 

موظفي الدولة.
وطالب الهاجري بتعديل 
مكافأة نهاية اخلدمة ملوظفي 
الدولة املدنيني، واملســارعة 
في اعتماد الدوام الرســمي 
٤ أيام في األســبوع أســوة 

ببعض الدول.
وأشار إلى أنه يجب على 
ديوان اخلدمة املدنية مراعاة 
العمل خالل فتــرة الصيف 
بحيث يتم السماح بالدوام 
املرن وهو العمل خالل الفترة 
الصباحيــة والتوقف أثناء 
فترة الظهيرة نظرا الرتفاع درجات احلرارة 
مع تقسيم العمل بني موظفي الدولة في الفترة 
الصباحية واملسائية مما سيعالج االزدحام 

وتخفيف األحمال الكهربائية.

نأمل إقرار البديل اإلستراتيجي واعتماد الدوام املرن في الصيف

م.صياح الهاجري

جزء من طريق الغوص


