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افتتاح مدارس جديدة في مختلف املناطق
عبدالعزيز الفضلي

 فــي إطــار اســتعداداتها 
للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، 
أعلنــت وزارة التربيــة عــن 
تسمية وافتتاح مدارس جديدة 
في مختلف املناطق التعليمية 

ومنها الفروانية.
وفي هذا الصدد، ذكر مراقب 
الصيانة في إدارة الشــؤون 
الهندسية مبنطقة الفروانية 
التعليمية م.جاسم الصفار أن 
منطقة غرب عبداهللا املبارك 

التابعة للفروانية تضم ٢٠ مدرسة من جميع 
املراحل التعليمية بتصاميم منوذجية متطورة 
وذكية. وأكد الصفار أن املدارس التي مت تسلمها 
من املؤسســة العامة للرعاية الســكنية تبلغ 
٧ مدارس منها مدرســة واحدة فقط للمرحلة 
الثانوية للبنني، ومدرستان لرياض األطفال، 
ومدرستان للمرحلة املتوســطة، ومدرستان 
للمرحلة االبتدائية، والتي مت تصميمها بشكل 
منوذجي ومتطور وذكي كما أنها حتتوي على 
خاليا شمســية لتوفير الطاقة الكهربائية مبا 
يقــارب من ٦٠ إلى ٨٠٪ من الطاقة الكهربائية 
االستهالكية. وأضاف أن كل مدرسة حتتوي على 
مرافق متعددة من مسرح مدرسي ومبنى إلدارة 

املدرســة وغرف للمعلمني وصاالت رياضية، 
مبينــا أن مدارس املرحلــة االبتدائية حتتوي 
على ٣٠ فصال بجميع مرافقه أما مدارس املرحلة 
املتوســطة حتتــوي على ٢٤ فصــال مبرافقها 
املختلفة، أما مدارس املرحلة الثانوية فتحتوي 
علــى ٣٠ فصال باإلضافة للمختبرات، موصيا 
إدارات املدارس وأبنائنا الطلبة باحملافظة على 

املدرسة ومرافقها.
من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة التربية 
أ.د.علــي اليعقــوب قرارا بشــأن حتديد فترة 
استثنائية لتلقي طلبات أولياء األمور لتسجيل 
أطفالهــم في رياض األطفــال اعتبارا من يوم 

الثالثاء ١٣ سبتمبر إلى اخلميس ٢٩ منه.

فترة استثنائية للتسجيل برياض األطفال من ١٣ إلى ٢٩ اجلاري

م.جاسم الصفار داخل احدى املدارس اجلديدة

وزير الشؤون اعتمد الالئحة التنفيذية لدور احلضانات اخلاصة: 
ترخيص واحد للشخص.. وقواعد للجهاز اإلشرافي واإلداري

واالســتثمارية  اخلاصــة 
والتجارية في مزاولة نشاط 
دور احلضانــة مــع االلتزام 
بضوابــط. ونصــت الالئحة 
أيضــا على منــع الترخيص 
ألكثــر من ٣ دور حضانة في 
القطعة الواحدة على أن يكون 
من بينها حضانة لذوي اإلعاقة 
وتوفيــر مواقف للســيارات 
واســتخدام املبنــى كامال في 
السكن اخلاص ويقتصر على 
الدور األرضي واألول فقط في 
التجاري واالســتثماري، كما 
أشارت إلى عدم اعتبار أحواض 
الســباحة من ضمــن مرافق 
احلضانة ويحظر استغاللها 

لصالح الدار.
وذكرت الالئحة أنه يسمح 
بقبول رعاية األطفال من عمر 
٣٠ يوما إلى مرحلة الدراسة.

الرســمي. كما يحظر السكن 
بدار احلضانة أو إقامة أي من 
العاملني بها، وعدم تشــغيل 
الرجال باستثناء حراس األمن، 
وأن تلتــزم احلضانة بتقدمي 
برامــج تعليمية معتمدة من 

وزارة التربية.
ويشترط أن يكون صاحب 
الترخيص كويتي اجلنسية 
وحاصال على مؤهل دبلوم أو 
جامعي أو ما يعادله، إلى جانب 
موافقة الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة على دور احلضانة 

اخلاصة بذوي اإلعاقة.
وتضمنت أيضا تشــكيل 
جلنــة إلصــدار الترخيــص 
وطلب التجديد وطلب السماح 
مبزاولة األعمال خالل الفترة 
املســائية أو الصيفيــة، كما 
يســمح باســتغالل املساكن 

موافقة كتابية مــن الوزارة. 
وأشــارت إلى ضرورة التزام 
طالب الترخيص بإيداع مالي 
لدى الوزارة مببلغ ٥٠٠٠ دينار 
لكامــل مــدة الترخيص، كما 
يحظر استخدام مقر احلضانة 
او جزء منها في غير النشاط 
املرخص في غير األوقات العمل 

مراحل وقواعد قبول األطفال 
في دور احلضانة وتشــكيل 
اجلهاز اإلشرافي واإلداري للدار 
وآليات الرقابة والتفتيش على 

دور احلضانة اخلاصة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في 

الفصول اخلمسة لالئحة:
مينع فتح أي دور حضانة 
قبل احلصول على ترخيص 
من وزارة الشؤون، وال يسمح 
إال بإصــدار ترخيــص واحد 
للشخص املرخص له، ويسمح 
له بفتح فرع أو اكثر بذات اسم 
دار احلضانــة، ويحظر على 
دار احلضانة القيام بأنشطة 
ترفيهيــة ورياضية وثقافية 
خالل العطلة الصيفية إال بعد 
احلصول على موافقة الوزارة.

كما نصت الالئحة على عدم 
جواز التنازل للغير إال مبوجب 

بشرى شعبان

أصــدر وزيــر التجــارة 
والصناعة ووزير الشؤون فهد 
الشريعان قرارا بشأن الالئحة 

التنفيذية لدور احلضانة.
وتضمن القرار مجموعة 
قواعد تشمل التزامات طلب 
دور  وأهــداف  الترخيــص 
احلضانة وما تقدمه من خدمات 
إضافة إلى األنشطة املختلفة 
سواء املســموح أو احملظور 
القيام بها. كما تضمنت الالئحة 
الشروط الواجب توافرها في 
طالب الترخيــص والقواعد 
املنظمة ملنح أو رفض أو جتديد 
الترخيص والشروط الواجب 
توافرهــا فــي دار احلضانة 
ســواء ما يتعلــق باملبنى أو 
املنطقــة، إضافــة إلى حتديد 

ال سماح بأكثر من ٣ دور في القطعة الواحدة من بينها واحدة لذوي اإلعاقة

فهد الشريعان

السماح بقبول رعاية األطفال من عمر ٣٠ يومًا إلى مرحلة الدراسةإيداع مالي لدى الوزارة مببلغ ٥٠٠٠ دينار لكامل مدة الترخيص

 «صباح األحمد للموهبة»: تسويق ١٠٧ اختراعات من أصل ٤٩٥
أعلن مركز صباح األحمــد للموهبة واإلبداع 
حصوله على ٤٩٥ براءة اختراع منذ إنشائه في ٢٠١٠

وصلت منها ١٠٧ اختراعات إلى مرحلة التسويق. 
جاء ذلك في احلفل الذي أقامه مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع ـ أحد مراكز مؤسســة الكويت 
للتقدم العلميـ  لتكرمي أربعة مهندسني من شركة 
(ايكويت) للبتروكيماويات حلصولهم على براءة 
اختــراع من مكتب براءات االختراع األميركي عن 
اختراع روبوت الصيانة املتنقل لفحص مستوى 
كفاءة وســالمة األماكن املغلقة. وفي هذا الصدد، 
قال رئيــس مجلس إدارة املركــز بدر احلميضي 
إن معــدل تكلفــة االختراع الواحــد حتى مرحلة 
الوصول الــى البراءة يبلغ ٢٥ ألف دوالر يقدمها 
املركز لدعم شباب الكويت املخترعني واملبدعني. 
وأوضــح احلميضــي أن الهدف مــن التكرمي هو 

تشجيع املخترعني واملبدعني من أبناء الوطن على 
تقدمي املزيد من االبتكارات املفيدة للبشــرية مبا 
يحقق تقدم الكويت في مؤشرات االبتكار العاملية. 
وأشــاد باجلهود التي بذلها العاملون في شــركة 
ايكويت للحصول على بــراءة اختراع عن جهاز 
يقوم بعمل الصيانة للمصانع في الكويت، الفتا 
الى أن جهودهم تخطت الكويت لتصل الى مصانع 
الشريك األميركي (الداو) للمساعدة في الصيانة.
من جانبه، قال نائب رئيس شركة ايكويت 
لشــؤون اخلدمات الفنية د.سلمان العجمي إن 
احلصول على براءة اختراع عاملية تعد الثالثة 
للشركة وهو عبارة عن روبوت الصيانة املتنقل 
لفحص مستوى كفاءة وسالمة األماكن املغلقة 
بهدف رفع مستويات السالمة والكفاءة واجلودة 

أثناء الصيانة.
بدر احلميضي ود.ســلمان العجمي ود.بسام الفيلي مع املخترعني املكّرمني 

يوسف احلداد ويوسف صفر وسعود الدويش

السفير طالل املطيري رئيسًا للجنة العربية 
الدائمة حلقوق اإلنسان ملدة عامني

القاهــرة ـ كونــا: وافــق 
مجلس جامعة الدول العربية 
على املســتوى الوزاري في 
دورته الـ ١٥٨ أمس األول على 
تعيني مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون حقــوق االنســان 
الســفير طــالل املطيــري 
رئيسا للجنة العربية الدائمة 
حلقوق االنسان ملدة عامني.

وقالت األمني العام املساعد 
جلامعة الدول العربية رئيس 
قطاع الشــؤون االجتماعية 
السفيرة هيفاء أبوغزالة، في 

تصريح لـ «كونا»، «هناك توافق عربي على 
اختيار مرشح الكويت لرئاسة اللجنة العربية 

الدائمة حلقوق االنسان وهي اللجنة األم».
وأوضحــت أن الســفير طــالل املطيري 

مثــل الكويت في العديد من 
اجتماعــات اللجان العربية 
املعنية بحقوق االنسان فضال 
عن اجتماعات فــرق العمل 
املنبثقــة عنهــا ولــه خبرة 
وجتربــة كبيرة فــي مجال 

حقوق االنسان.
ان  أبوغزالــة  وذكــرت 
الدائمــة  العربيــة  اللجنــة 
حلقوق االنســان هي إحدى 
آليات منظومة حقوق االنسان 
العربية األربع القائمة حتت 
مظلة اجلامعة العربية والتي 
تشــمل أيضا «جلنة امليثــاق وجلنة حقوق 
االنسان بالبرملان العربي واملؤمتر السنوي 
للمســؤولني عن حقوق االنسان في وزارات 

الداخلية العرب».

السفير طالل املطيري

مكافأة انتخابات البلدي في حسابات 
املستشارين وموظفي «العدل» خالل أيام

«بيتك» يطلق حملة متويلية 
مبناسبة العودة للمدارس

أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشــار جمال 
اجلالوي أن وزارة العدل قد 
انتهــت من إجــراءات صرف 
مكافأة املشاركني في العملية 
البلدي  االنتخابية للمجلس 
٢٠٢٢ املستحقني لها وسيتم 
حتويلها حلسابات املوظفني 

في القريب العاجل.
وأشار وزير العدل الى أنه 

مبجرد صدور موافقة مجلس اخلدمة املدنية على 
صرف فئات املكافأة املقترحة ألعضاء السلطة 
القضائية وموظفي وزارة العدل املشاركني في 
العملية االنتخابية فقد مت توجيه قطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية بسرعة إنهاء كافة اإلجراءات 

املاليــة واإلداريــة املطلوبــة 
إلجناز عملية صرف املكافأة 
وعلى ضوء ذلك قام القطاع 
بإعداد القرارات اخلاصة بذلك 
ومت اعتمادها من وكيل الوزارة 
عمر الشــرقاوي وجار انهاء 
إجراءات التحويل حلسابات 
املســتحقني لهذه املكافأة في 

األيام القليلة القادمة.
وأعــرب اجلــالوي عــن 
ســعادته بإنهــاء إجــراءات 
جلهــود  تقديــرا  الصــرف 
الســادة أعضــاء الســلطة 
القضائيــة وموظفي الوزارة 
الذين حتملوا األعباء وبذلوا املزيد من الوقت 
واجلهد إلجنــاز هذه املهــام، متمنيا التوفيق 

جلميع العاملني بالوزارة.
وعلمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة ان 

املكافآت ستصرف األحد املقبل.

التمويــل  بيــت  أطلــق 
«بيتــك» حملــة  الكويتــي 
متويليــة جديدة مبناســبة 
العــودة الى املــدارس حتت 
عنــوان «كل اللي تبيه تلقاه 
عندنا» تســتمر حتى نهاية 
ســبتمبر اجلاري في جميع 

معارض «بيتك».
وفــي هــذا الســياق، قال 
املدير التنفيذي إلدارة متويل 
وتأجير السيارات في «بيتك» 
وائل اخلراز، إن احلملة تتيح 
الفرصة للحصول على عدة 

خدمات ومزايا مقدمة لعمالء «بيتك» مبناسبة 
بداية الســنة الدراســية اجلديدة، وهي حملة 
مدمجــة تغطي منتجات وبرامج اســتثمارية 
ومتويليــة، اذ تشــمل العمــالء الراغبــني في 
شراء أوتأجير السيارات اجلديدة أو السيارات 
املستعملة او متويل السيارة في اخلارج وتشمل 
الدول التالية: الواليات املتحدة األميركية، مصر، 
األردن، تركيا، وتشمل احلملة ايضا الراغبني في 
التمويل التعليمي والتمويل مقابل ضمان مالي. 
وذكر اخلراز في تصريح صحافي ان «بيتك» 
يقــدم من خالل احلملــة مزايا من بينها صفر 
أرباح على السيارات اجلديدة، ضمن مجموعة 
مختــارة ومتنوعة من الســيارات مقدمة من 
الوكالء والتي تلبي حاجة شرائح العمالء من 
الســيارات الفارهة والســيارات االقتصادية، 
باإلضافة الى أســعار تنافسية على مجموعة 
متنوعة من السيارات ضمن منتج التأجير مع 

الصيانة، وكذلك على السيارات املستعملة.
وأضاف أن لعمالء التمويل مقابل ضمان مالي 
للســيارات فإن احلملة توفر أرباحا تنافسية 
مع فترة متويل يصل الى ١٠ ســنوات وطرق 

سداد مرنة، مشــيرا الى انه 
متويل جتاري لألفراد مينح 
مقابل ضمان مالي كامل على 
املديونية اإلجمالية، ويكون 
احلجــز علــى ودائــع ثابتة 
أوحجز من حســاب التوفير 
الشخصي للعميل، ويوفر هذا 
املنتج تغطيــة االحتياجات 
التجارية للعمالء األفراد، إذ 
إن سقف التمويل محدد بقيمة 
الوديعة أو مبلغ احلجز من 
حســاب التوفير، مــع توافر 
مجموعــة مــن االمتيــازات 
االخــرى للمنتج منها ســريان أرباح الوديعة 
للعميل طوال فترة االئتمان، وسرعة االجناز 

وأرباح منافسة. 
وشدد اخلراز على أن أفضل استثمار لألبناء 
هو تأمني مستوى تعليمي جيد ومتميز لهم، لذا 
صمم «بيتك» خطة االستثمار للتعليم العالي 
طويلة األجل «جامعتي» لتحقق لهم مستقبال 
مشرقا بادخار مبالغ شهرية، ومن مزايا اخلطة 
االستثمارية «جامعتي» إمكانية تعديل املبلغ 
املراد اســتثماره او الدفعات الشــهرية في أي 
وقــت ويتم حتويل املبالــغ تلقائيا وبصورة 
شهرية من حســاب العميل الى حساب خطة 
االستثمار للتعليم العالي جامعتي. وتتوافر 
إمكانيــة ســحب ٦٠٪ من الرصيد في الســنة 
االولى و٦٠٪ كل سنة بعد السحب االول. ويتم 
اســتحقاق املبلغ املراد ادخــاره باالضافة الى 
األرباح املتراكمة خالل سنوات االستثمار عند 
انتهاء اخلطة االستثمارية. وميكن إلغاء خطة 
االســتثمار فــي اي وقت، ويتــم إرجاع املبلغ 
املســتثمر باإلضافة الى االرباح احملققة حتى 

تاريخ االغالق.

بعنوان «كل اللي تبيه تلقاه عندنا».. وتشمل مزايا وخدمات متنوعة للعمالء

املستشار جمال اجلالوي

وائل اخلراز

وزير الداخلية: التصدي لتهريب املخدرات حلماية الشباب

«كيدزانيا» تعاونت مع املدرسة األمريكية املتحدة 
في الترحيب بالطلبة وعائالتهم

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
ووزيــر الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد 
باإلجــراءات اجلمركية املتبعة للحــد من تهريب 
املــواد املخــدرة واملــواد التموينية وبقيــة املواد 
احملظورة، مشددا على ضرورة مواصلة التعاون 
بني جميع اجلهات مبا يحقق الهدف املنشود وهو 
التصدي لتهريب املخدرات حلماية شباب الوطن 

وأمن وسالمة البالد. 
جاء ذلك خالل جولة قام بها اخلالد على إدارة 
الشــحن البري، حيــث اطلع على آليــة التفتيش 

املتبعة من قبل اإلدارة ملنع تهريب املمنوعات.
هذا، ورافق الوزير في جولته مدير عام اجلمارك 
سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

األمن العام اللواء عبداهللا الرجيب.

عبداهللا راكان

فــي كيدزانيا، نعطي األولويــة في تعليم 
األطفال ألنشــطة لعــب األدوار، حتى يكبروا 
ويصنعوا «عاملا أفضل». تعاون فريق رايتس 
كيبرز ـ وهم شخصيات كيدزانيا مع املدرسة 
األمريكيــة املتحدة ـ بالكويــت، في الترحيب 
باألطفــال وأولياء أمورهم في يــوم التوجيه 
باملدرســة األمريكية املتحدة ـ في اليوم األول 
من العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. فبعد انقضاء 
فترة طويلة من ممارسة التعلم املدمج، والتعليم 
عبر االنترنت، فتحت املدرسة األمريكية املتحدة 
أبوابها بهدف العودة إلى «التعلم داخل الفصل 
الدراســي». وقــد رأينا احلمــاس واإلثارة في 
تعبيرات األطفال وأولياء أمورهم، أثناء جوالتهم 
بــني األروقة، خــالل محاولتهــم العثور على 

فصولهم الدراسية ومقابلة معلميهم.
تظل املدرسة األمريكية املتحدة شريكا مهما 
في «منطقة األطفال الرضــع» داخل كيدزانيا 
الكويت، منذ شــهر يونيو ٢٠١٣. واســتعدادا 
لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس 

كيدزانيا فــي يونيو املقبل، تخطط املدرســة 
األمريكية املتحدة إلقامة أنشطة عديدة داخل 
 ،HiGeen وخارج كيدزانيا. كذلك كانت هايجني
وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع 
منتجات التعقيم الصحي في منطقتنا، حريصة 
على املشاركة في نشاط توجيه الطالب الذي 
أقامته املدرسة األميركية املتحدة مع شخصية 

بيبو اخلاصة بها.
وقد أوضح بدر البكر، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة وينرز العاملية 
التجارية Winners International Trading Co، قدر 
االلتزام نحو أطفال الكويت، بأن قال: «نريد أن 
نرد اجلميل للمجتمع، خاصة بعد الفوضى التي 
جلبها الوباء علينا». وهذا تصريح دقيق، بشكل 
خاص، عندما يتعلق األمر باألطفال الصغار الذين 

يحافظون على نظافتهم وصحتهم وقوتهم.
كما صــرح فرناندو ميــدرو، نائب رئيس 
قسم الترفيه والتســلية في مجموعة الشايع 
قائال: «في كيدزانيا، نسعى باستمرار إلى إقامة 
شراكة مع العالمات التجارية التي تقدم لألطفال 
فرص للتعلم عبر أسلوب لعب األدوار الفريد.

اطلع على آلية التفتيش اجلمركية ملنع تهريب املمنوعات

في يوم توجيه الطالب بعد انتهاء التعليم املدمج وعبر اإلنترنت

الشيخ طالل اخلالد وعدد من مرافقيه خالل اجلولة

شخصيات «كيدزانيا» ادخلت البهجة إلى قلوب احلضور

(متني غوزال)ترحيب بالطلبة في أول يوم دراسي فرحة ببداية العام الدراسي  

ملشاهدة الڤيديو


