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«التربية» للمدارس: نّظفوا األسطح وغطوا األثاث 
وأجهزة احلاسوب حلمايتها من اخلرير

عبدالعزيز الفضلي

في إطــار االســتعدادات 
ملوســم األمطــار، دعا قطاع 
املنشــآت بــوزارة التربيــة 
اإلدارات املدرسية إلى ضرورة 
تنظيف األســطح وتغطية 
األثــاث وأجهزة احلاســوب 

حلمايتها من اخلرير.
جاء ذلك في كتاب وجهه 
الوكيــل املســاعد إلى قطاع 
املنشآت التربوية والتخطيط 
بالتكليــف ســعد املطيري 
لوكيــل التعليم العام أســامة الســلطان، وتلقــت «األنباء» 
نســخة منــه، حيث قال فيــه: «يرجى التكــرم باإليعاز إلى 
مديري ومديرات املدارس بكافة املراحل التعليمية ورياض 
األطفال بضرورة التنسيق مع اجلهات املعنية لعمل اإلجراءات 
االحترازيــة الالزمة ملوســم األمطار، وذلــك بصورة عاجلة 
حفاظــا على ســالمة املباني وتفاديا حلــدوث أي أضرار أو 

خرير باألسقف، وذلك باتباع اإلجراءات التالية:
- التأكــد من نظافة األســطح وتنظيــف وإزالة األتربة 
واحلشائش والنفايات خصوصا حول مصارف املياه والتأكد 
من نظافة مناهيل تصريف مياه األمطار بكل مرافق املدرسة 
وخاصة في ساحات العلم وتنظيف مناهيل األمطار ووضع 

شبك معدني حتت أغطيتها ملنع دخول املخلفات داخلها،

سعد املطيري

وزير التربية اطلع على مطالب «املعلمني» 
و«املكفوفني» ونقابة العاملني بالوزارة

عبدالعزيز الفضلي

 اســتقبل وزيــر التربية 
التعليــم والبحــث  ووزيــر 
العلمــي د.حمد العدواني في 
مكتبــه الكائن بديــوان عام 
الوزارة رئيس مجلس إدارة 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
وعددا من أعضاء مجلس ادارة 

اجلمعية.
 وقد ناقش الوزير د.حمد 
العدواني مع رئيس وأعضاء 
اجلمعيــة عــددا مــن امللفات 
التربوية املهمة التي تساهم 
في دعم املســيرة التعليمية 

بالبالد.
 واستقبل د.حمد العدواني 
وفــدا من جمعيــة املكفوفني 
برئاســة الرئيــس الفخــري 
فهد صياح ابوشيبة، ورئيس 
مجلــس االدارة فايــز الفــي 

بوزارة التربية برئاسة عادل 
العازمي، حيث متت مناقشة 
واملطالــب  القضايــا  أهــم 

واملقترحات العمالية.
وقال رئيس نقابة العاملني 
في وزارة التربية عادل العازمي 
ان النقابة قدمت للوزير عددا 
مــن املطالــب املهمــة والتي 

وعد الوزير مشكورا باتخاذ 
االجــراءات الالزمــة وإصدار 
القــرارات التــي تصــب فــي 
مصلحة العمل والعاملني مبا 
يتوافق مع اللوائح والقوانني 
خالل الفترة القليلة املقبلة.

وأشــار العازمــي الى ان 
ملف تسكني الوظائف القيادية 
واالشــرافية في ديــوان عام 
التعليمية  الوزارة واملناطق 
كان على رأس مطالب نقابة 

التربية. 
وأوضح العازمي ان هناك 
العديد مــن املطالب االخرى 
التي استعرضها اللقاء، ومنها 
ضرورة اقرار كادر الوظائف 
التربوية املســاندة (شؤون 
الطلبة - البحوث التربوية 
واملناهــج)، وصرف مكافآت 
مشرفي املختبرات في املناطق 

التعليمية.

د. حمد العدواني خالل لقائه وفد جمعية املعلمني

العازمي، وأمني السر منصور 
العنــزي، ملناقشــة بعــض 
األمور املهمة التي تخص فئة 
املكفوفني وذلك من أجل تقدمي 
أفضل اخلدمات على مستوى 

هذه الفئة.
د.حمــد  اســتقبل  كمــا 
العدواني وفد نقابة العاملني 

سعد الهاجري يتصدر الفائزين  
في انتخابات «تعاونية الفحيحيل»

محمد راتب

أســفرت انتخابــات جمعيــة 
الفحيحيــل التعاونيــة عن فوز 
سعد شــوردي الهاجري باملركز 
األول بحصوله على ٣٤٠ صوتا، 
تاله فواز ضحوي الهاجري ٣٢٦
صوتا، وجــاء ثالثا عبدالســالم 
نهار العتيبي ٢٠٨ أصوات، ورابعا 
بــدر خالد الدبــوس ٢٨٤ صوتا، 
وجــاء في املركز اخلامس ســالم 
فارس الفضلي ٢٥٦ صوتا، وفي 
اخلامس مكرر عاصي فهد اخلالدي 
٢٥٦ صوتا، وسابعا فواز ناصر 
الهاجري ٢٤٧ صوتا، وثامنا خالد 
عبدالهادي احلجيالن ٢٣٣ صوتا، 
وفي املركز التاســع خالد محمد 

(أحمد علي)العتيبي ٢٢٤ صوتا. جانب من احتفاالت الفوز في انتخابات جمعية الفحيحيل 

وزير اإلعالم بحث خطة االحتفاالت الوطنية
تــرأس وزيــر اإلعــالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري االجتماع األول للجنة 
الدائمــة لالحتفال بالعيــــد 
الـــ ٦٢ للبــــالد  الوطنــــي 

وذكرى التحرير الـ ٣٢.
وقالت اللجنة في بيان 
صحافــي عقــب االجتماع 
الذي أقيم بقصر الســيف 
بحضور أمني ســر اللجنة 
الدائمة لالحتفال باألعياد 
الوطنيــة  واملناســبات 
العمــل  ورئيســة مركــز 

التطوعي الشــيخة أمثال 
األحمد وحضور ممثلني من 
عدد من اجلهات ذات الصلة 
إنها ناقشت االستعدادات 

واجلاهزية لالحتفاالت.
وذكــرت أن االجتمــاع 
اللفظــي  الشــعار  بحــث 
لالحتفــاالت لعــام ٢٠٢٣، 
كما ناقش الشعار الرسمي 
لالحتفــاالت فضــال عــن 
املقدمــة مــن  املقترحــات 
أعضاء اللجنة. وأشــارت 
إلى أنه متت مناقشة خطة 
وزارة اإلعالم البرامجية في 

تغطية االحتفاالت الوطنية 
ووضــع الزينــة على كل 
املرافق واجلهات احلكومية. 
وبينت أنه مت تقدمي عرض 
تصوري خاص بالعرض 
الوطني التاريخي مبناسبة 
األعياد الوطنية واستضافة 
الكويت الجتمــاع املكتب 
التنفيذي ملجلــس وزراء 
العرب واحتفالية  اإلعالم 
الدولــة  توزيــع جوائــز 
التقديرية والتشــجيعية 
وافتتــاح مهرجان القرين 

الثقافي. عبدالرحمن املطيري

املاجد: نتفهم األوضاع اإلنسانية 
للمكلفني بالعمل في «األوقاف»

أسامة أبوالسعود

أكد وزير العدل ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية ووزيــر الدولــة لتعزيــز النزاهــة 
عبدالعزيز املاجد خالل لقائه عددا من املكلفني 
بحضور وكيــل الوزارة فريــد عمادي حرصه 
وتفهمــه لألوضــاع اإلنســانية التي يعيشــها 
املكلفون، وحرصه على ضرورة االلتزام بتعليمات 
اجلهــات الرقابية وضــرورة التعاون معها في 

تطبيــق األنظمة والتعليمــات الصادرة وعدم 
مخالفتها. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أنها لم توقف املكلفني عن 
العمــل وإمنا مت إيقاف الفترة الثانية للمكلفني 
في فترتني حلني احلصول على املوافقة الالزمة 
لصرف مكافأة الفترتني ملن لديهم تكليفان في 
الفترتني الصباحية واملســائية. وأكدت وزارة 
األوقاف حرصها على التعاون مع اجلهات الرقابية 

عبدالعزيز املاجدوااللتزام بالتعليمات الصادرة منها.

حتويل «املمتازة» للعاملني 
في املدارس إلى البنك املركزي

عبدالعزيز الفضلي

أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة 
عن البدء في حتويل كشوفات املستحقني ملكافأة األعمال 

املمتازة إلى البنك املركزي اعتبارا من امس اخلميس.
وأشار الوهيدة إلى قيام القطاع املالي املختص بإرسال 
أســماء املســتحقني للبنك املركزي من أعضاء الهيئتني 
التعليميــة واإلدارية العاملني مبدارس املناطق التعليمية 
حولي واألحمدي ومبارك الكبير إضافة إلى معاهد التعليم 
الديني، وذلك بعد االنتهاء من إجراءات املراجعة والتدقيق، 
ومن املقرر أن يتم إرســال أسماء املستحقني مبنطقتي 
العاصمة واجلهراء يوم األحد املقبل، أما منطقة الفروانية 
فجار التدقيق على الكشوف وسيتم إرسالها بعد االنتهاء 

من اإلجراءات.
وذكر أن البنك املركزي وبحســب اإلجراءات املتبعة 
سيقوم بتحويل املبالغ إلى البنوك احمللية تباعا ليتم إيداعها 

في حسابات املستحقني حسب اآللية اخلاصة لكل بنك.


