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االحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ محليات

انطالق مشروع الفاقد التعليمي في ١٢ مركزًا

بدء اختبارات الدور الثاني لطلبة املرحلة 
الثانوية صباح اليوم وحتى ٢٦ اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  تبــدأ وزارة 
اليوم تنفيذ مشروع الفاقد 
التعليمــي الــذي نتج عن 
تداعيات جائحــة كورونا 
الــوزارة  وتبنــاه وكيــل 
د.علــي اليعقوب منذ عدة 
أشــهر والــذي تعمــل من 
خالله الوزارة على تعويض 
الطلبة عما فاتهم من دروس 
خــالل اجلائحة في ٤ مواد 
أساسية هي: اللغة العربية 

واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم، 
للطلبة من الصف الرابــع االبتدائي حتى 

الثامن املتوسط.
ويأتي املشروع تنفيذا 
خلطة مدروسة تهدف الى 
متكني الطلبة مــن امتالك 
املعارف واملهارات األساسية 
الالزمة لالنتقال من صف 
إلــى صــف ومــن مرحلة 
إلــى أخرى، حيــث حددت 
«التربية» ١٢ مركزا للطلبة 
بواقع مركزين لكل منطقة 
تعليمية (بنني وبنات) ملدة 
٤ أسابيع بواقع ٤ حصص 
دراســية فــي اليــوم وفقا 
للجدول املدرســي على ان يبدأ الدوام من 

الساعة ٨ صباحا حتى ١٢ ظهرا.

عبدالعزيز الفضلي

تنطلق اليــوم األحد اختبــارات الدور 
الثاني لطلبة املرحلة الثانوية في الصفوف 
العاشــر واحلادي عشــر والثاني عشــر، 
والتــي تســتمر حتــى ٢٦ اجلــاري وذلك 
وســط اســتعدادات وجهوزية تامة قامت 
بها وزارة التربية بالتعاون وبالتنسيق مع 
املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية، على 
أن تضاف نصف ساعة إلى طلبة صعوبات 

التعلم بجميع املواد.

وبناء علــى قرار مجلــس التوجيهات 
العامــة، متــت إضافة ١٥ دقيقــة الى زمن 
االمتحانات بكل مجال دراسي ملنح الطلبة 
وقتا لقــراءة التعليمــات والتأكد من عدد 

أوراق األسئلة.
ودعت مصادر تربوية الطلبة إلى ضرورة 
االبتعاد عن وسائل الغش واستغالل الفرصة 
األخيــرة لطريق النجــاح وعبور احملطة 
املهمــة فــي حياتهم العلميــة، متمنية من 
أولياء األمور تشجيع أبنائهم على مذاكرة 
دروسهم ودخول االختبارات بهمة ونشاط.

لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس في ٤ مواد أساسية

د. علي اليعقوب

٤٨٦ عامل نظافة باشروا أعمالهم 
باملدارس واملناطق التعليمية

طرح مشروع إجناز وصيانة صرف مياه 
األمطار في ٤ مناطق ديسمبر املقبل

عبدالعزيز الفضلي

باشر ما يقارب ٤٨٦ عامل وعاملة نظافة 
أعمالهــم بوزارة التربية التي تعاقدت معهم 
للعمل بوظيفة مساعد منفذ خدمة في مدارسها 
ومناطقها التعليمية. وكشفت إحصائية جديدة 
لـ «التربية»، تلقت «األنباء» نسخة منها، عن 
ان العدد املطلوب ٢١٠٠ غير ان ديوان اخلدمة 

املدنيــة وافق على ١٠٩٦ منهم ٩٢٧ تســلموا 
أوراق الفحص الطبي واألدلة اجلنائية.

وأوضحــت اإلحصائية ان ٤٨٦ باشــروا 
أعمالهم منهم ١٨٢ من الذكور و٣٠٤ من اإلناث 
و٦٩ انتهوا من الفحص الطبي واألدلة اجلنائية 
ولم يراجعوا و٨٢ مت االتصال بهم ولم يردوا 
بينما هناك ٥ مت إنهاء خدماتهم بعد ان باشروا 

أعمالهم.

عاطف رمضان

تطــرح الهيئــة العامة 
البــري  للطــرق والنقــل 
خالل العــام املالي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانة نظم صرف مياه 
األمطــار ملناطــق صبــاح 
األحمد الســكنية وجنوب 

صباح األحمد واخليران الســكنية والوفرة 
الســكنية، ومن املتوقع اإلعــالن عنه بداية 
ديسمبر املقبل. وتقدر مدة تنفيذ املشروع بـ ٤٨ 
شهرا وهو عبارة عن مناقصة عامة تهدف الى 
توفير مستوى جيد من اخلدمات للمواطنني في 
املناطق السكنية اجلديدة وتوفير األمان لهم 
أثناء هطول األمطار من خالل تصريف مياه 
األمطار بشكل منتظم ومنع حدوث التجمعات، 
واحليلولة دون حدوث جتمعات مياه األمطار 
سواء داخل املنطقة او املناطق احمليطة. كما 
يهدف املشروع أيضا الى احلفاظ على جودة 
مياه األمطار التي مت نقلها في شبكات مستقلة 
لتصريف مياه األمطار فقط، وحتقيق احلماية 
البيئية عن طريق احليلولة دون جتمع مياه 

من أصل ١٠٩٦ وافق عليهم ديوان اخلدمة املدنية

تشمل «صباح األحمد السكنية» وجنوبها و«اخليران» و«الوفرة» وينفذ خالل ٤٨ شهراً

مصادر لـ «األنباء»: «القوى العاملة» انتهت من دراسة
تعديل نسب العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في الهيئة 
العامة للقــوى العاملة لـ «األنباء»، 
عــن أن الهيئــة انتهــت مــن إعــداد 
الدراســة اخلاصــة بتعديل نســب 
العمالــة الوطنية فــي اجلهات غير 
احلكومية، الفتة إلــى أن القطاعات 
املعنية بتحديد النسب بانتظار ارتقاء 
وزارة التجارة والصناعة بالتصنيف 
الوطني لألنشطة االقتصادية املعمول 
 ،«ISICإلى «٤ «ISICبه حاليا وهو «٢
السيما بعد جناح اجلهات احلكومية 

في االرتقاء بتصنيفها والعمل وفق 
األحدث. وقالت املصادر إن التصنيف 
الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة 
«ISIC٤» دليل يوحد وصف األنشطة 
االقتصاديــة لكل قطاع ضمن ورمز 
موحــد وفــق التصنيــف الصناعي 
الدولي املوحــد الصادر من املجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي في األمم 
املتحدة، مشيرة إلى أنه عقب ارتقاء 
«التجــارة» بالتصنيف ســيتم رفع 
الدراســة بالنسب املقترحة لتعديل 
قــرار نســب العمالــة الوطنية في 
القطــاع اخلاص إلــى املقترح جديد 

بعــد رفعه إلى اللجنــة االقتصادية 
مبجلس الوزراء للدراســة ومن ثم 
للمجلس التخاذ قرار بشأنه، السيما 

أن صدوره بات ملحا.
وبينــت املصــادر أن الهدف من 
تعديــل القرار حث الشــركات على 
االلتزام مبا تضمنه من نسب لتوظيف 
العمالة الوطنية، مبا يساهم في خلق 
مئات الوظائف للمواطنني الراغبني 
في العمل بالقطاع اخلاص، ولتخفيف 
الضغط عن القطاع احلكومي، الفتة 
إلــى أنه من منطلق مواكبة املعايير 
الدولية في املجال االقتصادي، تسعى 

«القوى العاملة» أيضا إلى إعادة النظر 
في نســب العمالة الوطنية املقررة 

باجلهات غير احلكومية.
وذكرت املصادر أن التعديل اجلديد 
يســهم وبصورة فاعلة في مجابهة 
ظاهرة التوظيــف الوهمي بالقطاع 
اخلاص، السيما عقب حتديد الشركات 
وأصحــاب األعمــال بالقطاع األهلي 
ألنشــطتها، خصوصــا أن إجمالــي 
العمالة الوطنية املسجلني على البابني 
الثالث واخلامس يتراوح بني ٦٥ و٦٨ 
ألفــا ويتقاضون مــا يزيد على ٦٠٠ 

مليون دينار سنويا.

«ISICالهيئة تنتظر ارتقاء «التجارة» بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية إلى «٤

وزير الصحة اطمأن على مخزون األدوية اإلستراتيجي وسبل تعزيزه

نازل الشمري لـ «األنباء»: «األحداث» تتابع ٣٠٠ حالة
في بيئتهم عبر «مراقب السلوك» مبوجب أحكام قضائية

عبدالكرمي العبداهللا

عقــد وزيــر الصحــة د.خالد 
الســعيد أمس اجتماعا في إدارة 
الطبيــة بحضور  املســتودعات 
وكيل الــوزارة د.مصطفى رضا، 
والوكيل املساعد لشؤون األدوية 
بالتكليف  الطبيــة  والتجهيزات 
م.فرح دشتي، ومدير إدارة الرقابة 
والتفتيش مبكتب الوزير د.هاشم 

الهاشمي. 
واطمأن السعيد خالل االجتماع 
على املخزون االســتراتيجي من 

األدويــة واملســتلزمات الطبية، 
وســبل تعزيز وإدامــة املخزون 
وفق معاييــر التخزين وأنظمة 

اجلودة والسالمة العاملية. 
وتناول االجتماع استعراض 
آليات تزويد املستشفيات واملراكز 
الصحيــة بحاجتها مــن األدوية 
واملستلزمات الطبية، واإلجراءات 
املتعلقة بحوكمة صرف األدوية 
والرقابة عليها. واستمع لشرح 
تفصيلي حول اإلجراءات التي مت 
تفعيلها بهذا الشــأن والتحديات 

التي تواجه القطاع.

بشرى شعبان

كشف رئيس مكتب املراقبة 
االجتماعية والرعاية الالحقة 
نازل الشمري أن مكتب املراقبة 
التقاريــر  مختــص بإعــداد 
والبحوث االجتماعية ودراسة 
احلاالت التي يتم حتويلها من 
جهات االختصاص إلى «نيابة 
األحــداث ومحكمــة األحداث 

واحملاكم املختصة األخرى».
وأضــاف الشــمري فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أنــه 
بجانــب تنفيذ أحكام املراقبة 
الصادرة عن محكمة األحداث 
ملدة محددة أقصاها سنتان، يتم 
تنفيذ احلكم في مكتب املراقبة 
وعبر مراقب السلوك املختص 
باحلالــة ويكــون احلدث في 
بيئته الطبيعية حتت إشراف 
ومتابعة مراقب السلوك، إضافة 
إلى متابعة األحداث احملبوسني 
واإلفــراج عنهم حتت شــرط 
املراقبة القضائية وهم األحداث 
احملكومون بالســجن في دار 
التقومي بإدارة األحداث، وهناك 
أحــكام مغلظــة ولكــن حتت 
شرط الرعاية الالحقة بتوجيه 

ومراقبة مالحظ السلوك.
وعن عــدد احلــاالت التي 
تتابعهــا اإلدارة بني أنه يبلغ 
٣٠٠ حالة متابعني من املكتب 
حتت بند تنفيذ حكم االختبار 

القضائي.
التعامل،  وحــول كيفيــة 
أوضــح الشــمري أن احلدث 
يقضي فترة احلكم في بيئته 
الطبيعية سواء كان طالبا أو 
موظفا أو عسكريا ممن تتراوح 
أعمارهــم بــني ١٨ و٢١ ســنة، 

استعرض خالل اجتماع مع مسؤولي على «املستودعات الطبية» إجراءات حوكمة صرف األدوية

رئيس املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة ذكر أن أغلب القضايا تتعلق باملرور والعنف واملشاجرات

د.خالد السعيد يستمع إلى إجراءات حوكمة صرف األدوية

د.خالد السعيد ود.مصطفى رضا خالل االجتماع مع قيادات قطاع األدوية

مبنى إدارة رعاية األحداث

االجتماع تناول آليات تزويد املستشفيات واملراكز الصحية بحاجتها من األدوية واملستلزمات الطبية

التعديل اجلديد في النسب يسهم بصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بـ«اخلاص»

إنشاء مجرور خرساني لصرف املياه في املدن املزمع 
إنشاؤها وحتى البحر بطول ٧٣ كيلومترًا

األمطار وركودها باملدن السكنية، ويقع في 
جنوب شرق الكويت ويخدم مناطق التنمية 
اجلديدة احلالية، وهي صباح األحمد السكنية 
والوفرة السكنية ومناطق التنمية اجلديدة 
املقترحة وهي جنوب وشرق صباح األحمد 

السكنية واخليران.
ويشــمل العمل إنشــاء مجرور خرساني 
لصرف مياه األمطار من خزانات التجميع لهذه 
املدن واملزمع إنشاؤها من قبل املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عند مخرج شبكات األمطار 
لهذه املدن وحتى البحر عند مخرج النويصيب 
بطول ٧٣ كيلومترا و٣ أحواض حلجز مياه 
األمطــار في مناطق الوفــرة وصباح األحمد 

السكنية وجنوب صباح األحمد السكنية.

ويتم التعامــل عبر التواصل 
واملتابعــة مــن قبــل مالحظ 
السلوك املسؤول عن احلالة في 
املدرسة واألسرة، حيث يبقى 
مالحظ السلوك على تواصل 
دائم مع املســؤول عن رعاية 
احلدث من أسرته والذي وقع 
على اإلقرار عن رعاية احلدث 
شرط أن يكون عن احد أفراد 
األســرة والتأكد مــن التزامه 
بالقيــام بالواجبات التي يتم 
تكليفه فيها مــن قبل املكتب 
وفق برنامج خاص لكل حالة 
وفقا ما يرى مراقب الســلوك 

حاجة احلدث إليها.
وأضــاف أن مــدة املراقبة 
تختلف من شــخص إلى آخر 
حسب القضية، فهناك قضايا 
اختبارهــا شــهر وخالله يتم 

وضع برنامج مكثف للحالة من 
قبل املراقب تستند إلى نقاط 
ضعــف احلــدث واحتياجاته 
لتعديل السلوك، بينما بعض 
احلاالت تســتوجب اجللوس 
مع احلدث خالل الشهر ٤ مرات 
أو أكثر، وفي حال رأى املراقب 
أن احلالة تستدعي مدة أطول 
لتعديل ســلوكها يرفع كتابا 
إلى احملكمة لتعديل احلكم أو 
متديد فترة املراقبة القضائية 
أو حتويلها إلى إيداع في دور 
رعاية األحداث في حال كانت 
البيئة غير صاحلــة لتعديل 

السلوك.
ضمــن  انــه  وأضــاف 
صالحيات مالحظ الســلوك 
وفــق قانــون األحــداث في 
حــال اإلهمال جتــاه احلدث 

من قبل املسؤول عن رعايته 
تتم إحالته حملكمة األحداث 
أحــكام  عليهــم  وتصــدر 
بااللتحاق في دورة تدريبية 
في إدارة اإلرشاد النفسي في 
قطــاع الرعايــة االجتماعية 
ملزمــة وفي حــال تخلفهم 
ممكن تصدر عليهم غرامات.

وعن أبرز القضايا املتابعة، 
قال الشمري إن أغلب القضايا 
مرور وعنف ومشاجرات، أما 
عن وضع األسر فأكد أن معظم 
احلاالت نتاج التصدع وإهمال 
األســرة، إلى جانــب قضايا 
خاصة باالســتخدام السيئ 
لوسائل التواصل االجتماعي، 
باإلضافة إلى عدد من حاالت 
اخلطف وتشــويه الســمعة 

وعددها ١١ حالة.

تفصيل حاالت عدد من األحداث 
الذين تتابعهم املراقبة:

٭ السكر وفعل فاضح حالة 
واحدة

٭ املخدرات ٤ حاالت
٭ ابتزاز وقذف ٥ حاالت

٭ شروع بالسرقة ٢٦ حالة
٭ السلب بالقوة حالة واحدة
٭ إتالف وحريق ٦ حاالت

٭ وسرقة عن طريق الكسر 
حالتان

٭ قيــادة بدون رخصة ٨٥ 
حالة

٭ مرور وتصادم ٩ حاالت
٭ مخالفة قانــون البلدية 

حالة واحدة
٭ جرائــم اإللكترونيــة ١٥ 

حالة
٭ هروب بعد القبض حالة 

واحدة
٭ مخالفــة قانون البيئة ٩ 

حاالت
٭ مخالفة اشتراطات صحية 

٣ حاالت
٭ مجاهرة باإلفطار حالتان

٭ دخول مناطق محظورة 
٧ حاالت

٭ إزعاج الســلطات وكسر 
احلظر ١٧ حالة

٭ إهانة واعتداء على موظف 
٤ حاالت

٭ قتل خطأ حالة واحدة
٭ إصابــة عمــد: حالتان.. 

وإصابة خطأ حالة واحدة
٭ ضرب على حلم محسوس 
٤٦ حالة، ضرب مشــاجرة 

٣١ حالة
٭ وهناك جرائم أديان وأمن 

دولة.


