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املجلس البلدي

جلنة حولي أقرت بناء مواقف
متعددة األدوار على شارع اخلليج

بداح العنزي 

أوصــت جلنة محافظــة حولي خالل 
اجتماعها امس، برئاسة ناصر اجلدعان، 
باملوافقــة على طلب بنــاء وتنفيذ مبنى 
مواقف السيارات متعدد األدوار اخلاص 
مبجمع «سيمفوني» جهة شارع اخلليج 

العربي. 

وقال اجلدعان إن اللجنة وافقت على 
طلب الديوان األميري ضم املواقع اخلدمية 
لقصر بيان واعتماد املخطط النهائي لقصر 

بيان العامر مبنطقة بيان قطعة ١٣. 
وأضــاف أن اللجنة وافقت على طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية توسعة 
مسجد نورة التويجري في منطقة السالم 

قطعه ٤.

ناصر اجلدعان مترئسا اجتماع جلنة حولي

إزالة ٣٦٧ إعالنًا انتخابيًا مخالفًا في «األحمدي»
إدارة العالقات  كشفت 
العامــة فــي البلديــة عن 
الرقابــي  الفريــق  قيــام 
بإدارة التدقيــق ومتابعة 
البلديــة بفرع  اخلدمــات 
بلديــة األحمــدي بتنفيذ 
جــوالت تفتيشــية علــى 
املقرات االنتخابية بعموم 
مناطق احملافظة للتأكد من 
التزام املرشحني بالقوانني 
واللوائح وترخيص املقرات 
االنتخابية، فضال عن إزالة 
اإلعالنات العشوائية التي 

تشــوه املنظر العام وتســبب احلوادث، 
مشــيرة إلــى إزالة ٣٦٧ إعالنــا انتخابيا 
من الشــوارع وامليادين خالل الفترة من 

١٢ حتى ١٩ سبتمبر.
وفــي هــذا الســياق، أكد مديــر إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية احملافظة سعد الشيبة حرص الفريق 
الرقابي في اإلدارة على تطبيق املرشحني 
شروط وضوابط البلدية من خالل تنفيذ 
جوالت تفتيشية على املقرات االنتخابية 
للتأكد من التراخيص، وعدم وجود إعالنات 

للمرشحني خارج حدود املقرات االنتخابية 
تشوه املنظر العام في كل مناطق احملافظة.

وأشار إلى تواصل اجلوالت التفتيشية 
علــى املقرات االنتخابية للفريق الرقابي 
واتخاذهم كل اإلجراءات القانونية حيال 
مخالفي القوانــني واللوائح املعمول بها 
في البلدية، داعيا إلى عدم وضع إعالنات 
مخالفة للمرشــحني بالشوارع وامليادين 
وااللتفاتات من شأنها تشويه املنظر العام 
وتســبب احلوادث إلعاقتهــا الرؤية عن 

قائدي السيارات.

حترير إحدى املخالفات

«هيئة الشباب»: فرصة تطوعية للشباب
لتنظيم املشروع الترفيهي في جسر جابر

العامة  الهيئــة  أعلنت 
للشــباب فرصة تطوعية 
للشباب لتنظيم املشروع 
الترويحــي الترفيهي في 
جســر جابــر بالشــراكة 
مــع الصنــدوق الوطنــي 
لرعاية وتنمية املشروعات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
وبلديــة الكويــت ومركز 
العمل التطوعي، وذلك بدءا 
من شهر نوفمبر الى أبريل 
الطاقات  ٢٠٢٣ لتســخير 
الشبابية خلدمة املجتمع 

وتعزيز العطاء لدى الشباب.
وقالت املتحدثة الرسمية للهيئة أسرار 
األنصاري في تصريح صحافي انه ميكن 

الكويتيــني من  للشــباب 
اجلنسني من عمر ١٨ حتى 
٣٤ عاما التطوع والتسجيل 
عن طريق بوابة «أيادينا» 
للعمل التطوعي في موقع 
www. الهيئة اإللكتروني

.youth.gov.kw
وأوضحت أن املشروع 
منظمــا  جتمعــا  يضــم 
لســيارات «الفــود ترك» 
واملطاعم املتنقلة ومنطقة 
األلعاب ومناطق ترفيهية، 
مبينة أن دور املتطوعني 
هو اإلشــراف علــى اجلمهــور واألهالي 
والتنظيــم  والتعــاون مــع املبادرين في 

تنفيذ الفعاليات.

بدءاً من شهر نوفمبر حتى أبريل املقبل

اسرار االنصاري

«عودة شاملة» للدراسة..واملضف: تسخير إمكانياتنا لراحة أبنائنا

الزحام املروري خنق مدينة صباح السالم اجلامعية

عبدالعزيز الفضلي

في أجــواء من الفرحة وحســن 
التنظيم واالســتعداد اجليد، وعقب 
توقف عامني بسبب جائحة كورونا، 
عــاد صبــاح أمــس طلبــة املرحلة 
االبتدائية ورياض األطفال الى مقاعد 
الدراســة، مدشــنني العام الدراسي 
اجلديد على ان يلحق بهم زمالؤهم 
في املرحلتني املتوسطة والثانوية يوم 
٢ أكتوبر، حيث حققت وزارة التربية 
جناحا كبيرا في اول يوم استقبلت 
فيه ابناءها، وهيأت الظروف املالئمة 
بالتعــاون مع القطاعــات واملناطق 

واالدارات املدرسية.
وهنأ وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، والهيئتني 
التعليمية واإلدارية وأولياء األمور 
والطلبة مبناســبة العودة الشاملة 
للدراســة لرياض األطفال واملرحلة 

االبتدائية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
جاء ذلك خالل قيام الوزير د.علي 
املضف أمس يرافقه الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان بجولة 
تفقديــة على مجموعــة من مدارس 
رياض األطفال واملرحلة االبتدائية في 
مختلف املناطق التعليمية لالطمئنان 
على ســير العمل، وشملت: مدرسة 
ســمية االبتدائيــة بنــات مبنطقــة 
العاصمة التعليمية، وروضة الدرة 
مبنطقة حولي، وروضة الكويت في 
مبارك الكبير ومدرســة سعد رجب 
الرفاعي االبتدائية بنني في األحمدي، 
ومدرسة عبداحملسن البحر مبنطقة 

العاصمة.
وأشار املضف إلى أن وزارة التربية 
بكل قطاعاتها قامت باالســتعدادات 
الالزمة الســتقبال الطلبة، مشــيدا 
باجلهود املبذولة من قبل العاملني في 
القطاعات املعنية واإلدارات املدرسية 
والعمل بجد واجتهاد لتجاوز العقبات، 
وما بذله أعضاء الهيئتني التعليمية 
واإلدارية، معربا عن آماله في حتقيق 
«التربية» األهداف املنشــودة خالل 

العام الدراسي.

وأكد احلرص الشديد على احلفاظ 
على سالمة أبنائنا الطلبة وأعضاء 
الهيئة التعليمية واإلدارية، وتسخير 
كل االمكانات والســبل املتاحة التي 

تضمن لهم الراحة واألجواء املناسبة 
خالل الدوام املدرسي، متمنيا السداد 
والتوفيق للمعلمــني واإلداريني في 
املناطق التعليمية، والتفوق والنجاح 

ألبنائنا الطلبة. 
استعداد مبكر

وفي الســياق ذاته، قالــت مديرة 
مدرسة اجلويرية بنت احلارث االبتدائية 
- بنات التابعة ملنطقة حولي هنادي 
اجلداوي إن إدارة املدرســة استعدت 
الستقبال ٥٠٣ طالبات من الصف األول 
إلى اخلامس بكل حفاوة ونشاط، الفتة 
الــى إعداد برنامــج ترفيهي لطالبات 
الصف األول مع أولياء أمورهن إلضفاء 
أجواء جميلة مع اليوم الدراسي األول، 
مؤكدة أن اإلدارة املدرســية مستعدة 
خلوض هذا العام بكل جدية مع قرار 
العودة الشاملة للدراسة، متمنية أن 
يكون عاما مليئا بالعطاء واإلجنازات.
من جانبها، ذكرت مديرة مدرســة 
خالد املسعود االبتدائية - بنني التابعة 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية نورة 
العتيبي أن العودة الشــاملة ألبنائنا 
الطلبة بدأت أمس باستقبال ٨٠١ طالب 

في املدرسة.
وأكــدت العتيبي أن اســتعدادات 
املدرسة بدأت منذ شهر أغسطس وبدأنا 
فعليا فــي جتهيز وصيانة املدرســة 
من كهرباء وأعمــال صحية وصيانة 
التكييــف وبــرادات امليــاه وتنظيف 
الفصول ومرافق املدرسة وتوفير كل 
االحتياجات من كتب وأثاث للمعلمني 

والطالب.
وتابعــت: قام الطلبة في أول يوم 
دراسي بتسلم جميع كتبهم وجداولهم 
التي مت جتهيزها مسبقا، باإلضافة الى 
برنامــج خاص لطــالب الصف األول 
االبتدائي لتعريفهم مبرافق املدرســة 
وفصولهم وآلية دخولهم وخروجهم، 
مهنئة جميع املعلمــني والعاملني في 
وزارة التربية وأولياء األمور بالعودة 

الشاملة للطلبة.
٨ شركات

قامت مديرة االنشــطة املدرســية 
مرمي العنــزي وبتوجيهات من وكيل 
قطــاع التنمية التربوية واالنشــطة 
فيصل املقصيد باالجتماع مع ممثلي 
٨ شركات تغذية والتي وفرت الوجبات 
واألطعمة للمقاصف املدرسية في أول 
يوم دراسي دون أي تأخير، األمر الذي 
القى استحسانا من اإلدارات املدرسية.

ثامر السليم

شهد موقع اجلامعة مبدينة 
صباح السالم اجلامعية ازدحاما 
مروريا داخــل موقع اجلامعة 
الــذي جعل الطلبة واســاتذة 
اجلامعة واملوظفني يتأخرون 
عن الوصــول الى احملاضرات 

وعملهم في الوقت احملدد.
االدارة  الطلبــة  وناشــد 
اجلامعية بإيجاد حل فوري لهذه 
املشكلة املتكررة، مستغربني 
من عدم إيجاد حلول ســريعة 
وعاجلــة حلــل هذه املشــكلة 
خاصة مــع تزايــد االنتقاالت 
لعدد مــن الكليات فــي موقع 
اجلامعة بالشــدادية مما يزيد 

من االختناقات املرورية.
إلى ذلك، باشر ما يزيد على 
٤٢ ألف طالب وطالبة دوامهم 
في جامعة الكويت في مختلف 
الكليات واملواقع اجلامعية أمس 
مستهلني عامهم الدراسي بعد 
تنظيــم جداولهــم الدراســية 
والتعرف على مرافق كلياتهم.

والتحق بالدراسة اجلامعية 
بكليــات جامعــة الكويت من 
الطلبة اجلدد لهذا العام نحو 
٨١٣٤ طالبــا وطالبة، ليرتفع 
عــدد الطلبــة املســجلني إلى 
٤٢١٣٦ طالبــا وطالبــة، حيث 
أوضحــت اجلامعة أن الطلبة 
اجلــدد موزعون على ١٥ كلية 
في مختلف التخصصات األدبية 

لكم كليــات اجلامعة املختلفة 
حتى تتمكنوا من مجاراة الدول 
املتقدمة ومواكبة آخر التطورات 
في مجــاالت احليــاة العلمية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ولتكونوا على قدر املسؤولية 
امللقاة علــى عاتقكم بتحقيق 
إجنــازات علميــة تســهم في 
النهوض مبســتوى وســمعة 
الكويــت عرفانــا ووفــاء لهذا 

البلد املعطاء.
واختتــم قائــال: أدعو اهللا 
لكــم التوفيق والنجــاح وأن 
حتققوا ما تطمحون إليه وأن 
يسدد خطاكم ملا فيه خير هذا 
البلد في ظل الرعاية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد. 
بــدوره، هنأ القائم بأعمال 
عميد شــؤون الطلبة بجامعة 
الكويت د.سامي الدريعي طلبة 
جامعــة الكويت املســتجدين 
واملســتمرين وأعضاء الهيئة 
واألكادمييــة،  التدريســية 

مبناسبة بدء العام الدراسي.
وأكــد الدريعــي أن عمادة 
الطلبــة مبختلــف  شــؤون 
إداراتهــا على أمت االســتعداد 

مناخ جامعــي مالئم للطلبة، 
إضافة إلى تعزيز ثقافة احلوار 
والتعلم واملنافســة من خالل 
تشــجيعهم على العمل بروح 
اجلماعة واملشاركة في مختلف 
األنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

والتطوعية والرياضية.
وبني أن العمــادة وضعت 
خطــة متكاملة لبدايــة العام 
الدراسي من أنشطة وفعاليات 

طالبية متنوعة.

للعــام الدراســي اجلديــد من 
خالل تقدمي مختلف األنشطة 
واخلدمات الطالبيــة للطالب 
اجلامعي، والعمل على تطوير 
وتنمية قدرات الطلبة اإلبداعية 
والفكرية واملهاريــة، وتهيئة 

طلبة «االبتدائية» و«رياض األطفال» دّشنوا العام الدراسي اجلديد.. وبقية املراحل األحد املقبل

أعاق حركة املركبات للطلبة واألساتذة واملوظفني 

فرحة بالعام الدراسي اجلديد

استقبال الطلبة في أول يوم دراسي د.علي املضف متوسطاً مجموعة من الطلبة خالل جولته

والعلميــة، الفتــة إلــى أنه مت 
استكمال جداولهم بعد اكتمال 
عمليتي السحب واإلضافة يوم 

اخلميس املاضي.
وبهذه املناسبة، توجه مدير 
جامعة الكويت د.يوسف الرومي 
إلــى طلبة اجلامعة بكلمة قال 
فيهــا: يســعدني أن أكون أول 
املهنئني مبناســبة بــدء العام 
اجلامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأرحب 
بكم فــي جامعتكم التي تفخر 
بانتمائكم إليها، متمنيا لكم عاما 
دراسيا حافال باإلجناز واجلد 

واالجتهاد.
وأشار الرومي في تصريح 
صحافي إلى أن جامعة الكويت 
التي ميتد عطاؤها ملا يقرب من 
٥٦ عامــا حريصة على توفير 
كافة السبل أمام طريق التعليم 
اجلامعي، وذلك بتهيئة أفضل 
املنشآت التي تسهل على الطلبة 
احلصول على مستوى عال من 
التعليم حتت إشراف أساتذة 
متميزين، مضيفــا أنه وعلى 
مدى سنوات ساهمت اجلامعة 
في إعداد طاقات بشرية كانت 
مبنزلة لبنات قوية في البناء 
املجتمعي من خالل التخصصات 
والعلوم واملعارف التي تقدمها 

تأجير املقاصف املدرسية ممنوع
ووجبات للطلبة احملتاجني مجانًا

عبدالعزيز الفضلي

للتنمية  الوكيل املساعد  أصدر 
التربوية واالنشطة فيصل املقصيد 
قــرارا يقضي باســتئناف العمل 
باملقاصف املدرسية للعام الدراسي 
٢٠٢٣-٢٠٢٢، وذلك وفق االشتراطات 
الصحيــة الواردة بقــرار وزارة 
الصحة رقم ٥/ ٢٠٢١ بشأن الئحة 
االشــتراطات الصحية باملقاصف 
املدرسية الصادرة عن الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.
الذي  املقصيد في قراره  وأكد 
تلقت «األنباء» نســخة منه على 

ضرورة مراعاة ما يلي:
٭ وضع قائمة بأسعار السلع في 
مــكان بارز قريب مــن املقصف 

املدرسي.
٭ تقدم إدارة املدرسة وجبات غذائية 
مجانية ملن تراه من الطلبة بحاجة 
لذلك وباألسلوب الذي تراه مناسبا.

٭ مينع منعا باتا تأجير املقاصف 
املدرسية في جميع املراحل التعليمية.

٭ احلرص على رد املبالغ املالية 
املتبقية واملستحقة للطالب بعد إمتام 

عملية الشراء.
٭ توفير مطفأة حريق صاحلة 
لالستخدام لضمان األمن والسالمة.

حريصون على سالمة الطلبة وأعضاء الهيئتني التعليمية واإلدارية
نأمل أن تتمكـن وزارة التربية من حتقيق األهداف املنشـودة

جانب من الزحام املروري اخلانق الذي شهدته مدينة صباح السالم اجلامعية

 الرومي: متكني الطلبة من احلصول على مستوى عاٍل من التعليم
جامعة الكويت استقبلت ٤٢ ألف طالب بعامهم الدراسي اجلديد

ملشاهدة الڤيديو


