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إيداع رصيد بدل اإلجازات
ر  في حسابات موظفي هيئة الُقصَّ

ليلى الشافعي 

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
لشــؤون الُقصر عــن قيامها 
النقــدي عن  البــدل  بصرف 
االجازات الدورية للمستحقني 
من موظفيها وإيداع املستحقات 

في حساباتهم أمس.
وقــال مديــر عــام الهيئة 
م.حمد البرجس إنه بناء على 
توجيهات وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير دولة لشــؤون تعزيز 

النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز 
املاجد، انتهت الهيئة من إجراءات صرف البدل 

النقدي عــن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة للموظفني 
املستحقني لها وفقا للشروط 
والضوابــط الــواردة بقــرار 
املدنيــة ٢ مجلــس اخلدمــة 
لسنة ٢٠٢٢ املعدل بالقرار ٣٨

لسنة ٢٠٢٢. وأضاف البرجس 
أن الهيئــة قامــت بالصــرف 
للمســتحقني مــن موظفيها، 
وذلك بعد مراجعتها من قبل 
مراقبي شؤون التوظف التابع 
لديوان اخلدمة املدنية ومكتب 
جهاز املراقبني املاليني، مؤكدا 
استعداد املختصني في الهيئة لتلقي طلبات صرف 
البدل النقدي اجلديدة وفقا للضوابط املقررة.

م.حمد البرجس

«السكنية»: إيقاف تسلم طلبات 
التخصيص لقسائم «جابر األحمد»

البلدية: رفع قارب و٦ سيارات
 مهملة في «مبارك الكبير»

عاطف رمضان

قالت املؤسسة العامة للرعاية السكينة إنه 
سيتم وقف تسلم طلبات التخصيص على قسائم 
مشروع «جابر األحمد»، وذلك ألصحاب الطلبات 
اإلســكانية حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٩٩ وما 

قبل، مشــيرة الى انه لن يتم تسلم أي طلبات 
للتخصيص على املشروع بعد تاريخ ١٩ يناير 
اجلاري. ودعت املواطنني الراغبني باملشــروع 
سرعة تقدمي طلبات التخصيص على املشروع 
عبر «سهل» قبل املوعد احملدد متهيدا إلصدار 

قرار التخصيص من خالل التطبيق.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة مبــارك الكبير بتنفيذ جوالت 
ميدانية بعمــوم مناطق احملافظة لرفع كل ما 
يعيق الطريق ويشــوه املنظر العام من خالل 
رفع السيارات والقوارب املهملة والسكراب من 

الساحات والشوارع.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
فهد القريفة أن الهــدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفــة رصــد املخالفــني واتخــاذ االجراءات 
القانونية بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق يولي 
اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في املناطق 
التي تقع حتت مسؤوليته، فضال عن رفع كل 
ما يشــوه املنظر اجلمالي ويعمل على إشغال 
الطريق بجميع املناطق وذلك من خالل اجلوالت 
امليدانيــة التي يقوم بتنفيذهــا للحفاظ على 

املنظر احلضاري للمحافظة.
وأكد القريفة قيــام الفريق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق تنفيذ جوالت 
ميدانية خالل الفترة من ٢٠-١٢ الى ٢-١ أسفرت 
عن رفع ٩ سيارات وقارب مهملة باإلضافة الى 

وضع ٧٤ ملصقا لسيارة وقارب مهملني متهيدا 
إلزالتهما بعد انتهاء املدة احملددة.

وأشــار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبــل الفريق الرقابــي بــإدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطرق، مبينا في هذا اخلصوص 
عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ االجراءات 
القانونية حيال املخالفني لالئحة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق.

ألصحاب الطلبات حتى ٣١ ديسمبر ١٩٩٩ وما قبل

رفع إحدى السيارات املهملة

«القوى العاملة» أطلقت خدمات
 «منازعات العمالة املنزلية» إلكترونيًا

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه 
في إطــار حرصها على التطور وتيســير 
معامالتها وميكنة جميع اإلجراءات بالهيئة 
مت إطــالق خدمات إلكترونيــة جديدة في 
مجال «منازعــات العمالة املنزلية»، وذلك 
من خالل بوابة النماذج اإللكترونية، حيث 
متكــن اخلدمات صاحــب العمل أو العامل 
املنزلي بتسجيل شكوى ضد الطرف اآلخر.

وأوضحت الهيئة خطوات تقدمي اخلدمة 

بالدخــول على بوابة النماذج اإللكترونية 
واختيــار خدمة منازعات العمالة املنزلية 
ومــن ثم تعبئة البيانات املطلوبة وإرفاق 
املســتندات اخلاصة باخلدمة ثم الضغط 
على زر تقدمي الطلب، وبعد ذلك يتم إرفاق 
منــوذج صحة وإقــرار البيانات في بوابة 
النماذج اإللكترونية، وأخيرا مراجعة إدارة 
تنظيم استقدام العمالة املنزلية جللب الطلب 

واعتماده من قبل املوظف املختص.

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ُيطلق املوسم الربيعي ٢٠٢٣
أعلن مدير مكتب االتصاالت 
العامة  والتسويق والعالقات 
فــي مركــز صبــاح األحمــد 
للموهبة واإلبداع راكان فالح 
عن انطالق املوســم الربيعي 
الــذي يضــم أربعــة مجاالت 
تكنولوجيــة إبداعية تشــمل 
العديد من املجــاالت العلمية 
منها الروبوت وااللكترونيات 
والتصميــم الثالثــي األبعــاد 
والــذكاء االصطناعــي بهدف 
تشجيع الطلبة خالل عطلتهم 
الربيعيــة على تنمية مهارات 

التفكير اإلبداعي.
وأشار فالح خالل تصريح 
صحافي الــى أن مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع أطلق 
هذا املوسم في مواقع مختلفة 
القادســية واجلهــراء  وهــي 
واألحمــدي خالل الفترة من ٨

ينايــر حتــى ٢ فبراير، حيث 
القــى إقبــاال ومت تســجيل ما 

الــذي يخدم الفئة مــن ١١ إلى 
١٥ عاما. وأكد أن مركز صباح 
األحمــد للموهبــة واإلبــداع 
يحــرص علــى نشــر ثقافــة 
التكنولوجيا احلديثة واالبتكار 

وكيفية إعداد وبناء مشــاريع 
٣D Design مرتبطــة بواقعهم

والتعرف على احد طرق الرسم 
الرقمي القائم على تكنولوجيا 
الطابعة ثالثية األبعاد وكيفية 
عمل التصاميم وتنفيذها من 
خــالل الطابعــات، والروبوت 
سيعلم املتدرب كيفية تنمية 
مهاراته في املجاالت امليكانيكية 
اإللكترونية والبرمجية بشكل 
متكامل لتنمية مهارات التفكير 
العليا وحل املشكالت، والتعرف 
على مفهوم الذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة، وتنمية املهارات 
في برمجة واســتخدام الذكاء 
االصطناعي إلنتاج تطبيقات 

مطورة.
وأوضح أن الهدف من هذا 
املوسم هو تعزيز ثقافة اإلبداع 
واالبتكار ودعم شباب املستقبل 
وحثهم على استثمار طاقاتهم 

وصقل مهاراتهم.

من خــالل البرامــج والورش 
الــذي ســيقدمها في املوســم 
الربيعــي، وهي اإللكترونيات 
البرنامج أساســيات  ويقــدم 
الدوائر اإللكترونية ومكوناتها 

بهدف تعزيز ونشر ثقافة التكنولوجيا لدى الطلبة

جانب من األطفال خالل التدريب

يقارب من ٢٢٠ طالبا وطالبة، 
الفتا الى انه ينقسم إلى قسمني 
وهو املهندس الصغير والذي 
يخدم الفئة العمرية من ٧ إلى 
١٠ سنوات، ومهندس املستقبل 

١٥٢ حالة حرمان في «اإلسالمية».. وطلبة: االمتحان سهل

فرنسا متنح السلطان وسام «السعفة األكادميية» بدرجة فارس

عبدالعزيز الفضلي

أعرب الوكيل املســاعد للتعليم العام أســامة 
السلطان عن بالغ سعادته وشكره لتكرمي فرنسا 
له، بتقليده وسام «الســعفة األكادميية» بدرجة 
فارس، وذلك لدوره البــارز في توطيد العالقات 
الثقافيــة والتعليمية بني البلدين وتعزيز نشــر 

الثقافة الفرنسية.
جاء ذلك خــالل احلفل الذي أقامته الســفارة 

الفرنســية في مقرها لتكرمي اســامة الســلطان، 
وبحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد، 
والوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف النجار، 
والســفيرة الفرنســية كلير لوفليشر، وعدد من 

املسؤولني في «التربية» وأعضاء السفارة.
وقال السلطان خالل تكرميه: أقدم شكري العميق 
جلمهورية فرنســا ملنحي هذا الوســام مبرسوم 
جمهوري لألفراد األكثر تأثيرا في نشــر الثقافة 

واللغة الفرنسية، الذين عملوا على تعزيز العالقات 
الثقافية والتربوية بني بلدانهم وفرنسا، وبدوري 

أهدي الوسام لبلدي الكويت، ووزارة التربية.
من جانبها، تناولت السفيرة الفرنسية السيرة 
العملية للسلطان منذ أن كان معلما وحتى توليه 
منصب الوكيل املســاعد للتعليم العام، مشــيدة 
مبتانــة العالقات الثقافية بني البلدين وامتدادها 
على مدى سنوات طويلة، مثمنة دور وزارة التربية 

في تعزيز نشر الثقافة الفرنسية بالبالد.

عبدالعزيز الفضلي

أدى طلبــة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واالدبي 
أمــس اختبار مــادة التربية 
االسالمية على ان يكون اليوم 
راحة وتستأنف االختبارات 

غدا االربعاء.
وأجمــع عــدد مــن طلبة 
القسمني العلمي واالدبي في 
تصريحات لـ «األنباء» على 
ان اختبار التربية االسالمية 
كان ســهال ولم يواجهوا فيه 

أي صعوبة.
الطالــب يوســف  وقــال 
املطيري ان مستوى االمتحان 
جيد، الفتا الى ان تعامل االدارة 
املدرسية طيب معنا، مشيرا 
الى ان االمر ال يستدعي وجود 

٤ مراقبني باللجان.
بدوره، لفت الطالب مجبل 
الظفيــري إلــى ان االختبار 
سهل نوعا ما ولكن به أسئلة 
غامضة، مؤكدا تشدد املراقبني 

في اللجان.
من جانبه، ذكــر الطالب 
خالد الدليمي انه ال غبار على 
االختبار ولكن بعض االسئلة 
غير واضحة، مشيرا الى ان 
وجود ٤ مالحظني في اللجنة 

ليس له داع.
امــا الطالب وائل العنزي 
فقد اكد انه وهللا احلمد حتى 
اآلن كل االختبارات كانت سهلة 
اضافة الى امتحــان التربية 
االسالمية الذي كان «حلو»، 
داعيــا اهللا ان يوفق اجلميع 

الذي قدم لطلبة العلمي امس 
االول أكــدت املوجهة الفنية 
العامــة ملــادة العلــوم منى 
األنصاري انه تقدم لالمتحان 
٢٥٦٠٠ طالــب وطالبــة مــن 
القســم العلمي، مشيرة إلى 
ان عمليــة تصحيــح أوراق 
االختبار تسير بكل سالسة، 
حيــث مت تشــكيل ٤ قاعات 
للتصحيح قاعتــان للرجال 
ومثلهما للنساء، مشيرة الى 
احلرص على ان تكون عملية 
التصحيح فــي منتهى الدقة 
مع مراعاة مصلحة الطالب.

وذكر املوجه الفني األول 
ملــادة االجتماعيــات عــادل 
املياس أن أبناءنا الطلبة أدوا 
امتحان قضايا البيئة والتنمية 
املعاصرة للصف الثاني عشر 
من القسم األدبي، حيث كان 
االمتحان واضحا وفي مستوى 
الطلبة، واحتوى على العديد 
من املهارات اجلغرافية، وكانت 
األسئلة واضحة وراعت جميع 

الفروقات.
وفي سياق متصل، أكدت 
لـ«األنباء»  مصادر تربويــة 
مت  الذيــن  االشــخاص  ان 
القبض عليهم بتهمة تسرب 
االختبــارات لــدى اجلهــات 
املختصة في وزارة الداخلية، 
مشــيرة الى اننــا ننتظر ما 
ستســفر عنــه التحقيقــات 
األمنيــة، ومــن ثــم نتخــذ 
املناســبة حيال  اإلجــراءات 
ذلك في إطار النظم واللوائح 

املعمول بها في الوزارة.

التوفيــق واحلصــول علــى 
الدرجات العالية.

هــذا، وبلــغ عــدد حاالت 
احلرمان لطلبة الثاني عشر 
بقسميه العلمي واالدبي في 
اختبــار التربية االســالمية 
١٥٢ حالة منها ٧٤ في القسم 
العلمي و٧٦ في االدبي، اما في 
التعليــم الديني ففي اختبار 
املنطــق القدمي فقد ســجلت 

حالتان فقط.
وفي السياق ذاته، أفادت 
مراقب جلنة ثانوية ســلوى 
بنــات التابعة ملنطقة حولي 
التعليمية نادية عبداهللا بأن 
أجواء االختبار ســارت على 
ما يرام، الفتة إلى أن اإلدارة 
املدرسية حرصت على تهيئة 
املناســبة للطالبات  األجواء 
ومت شرح اللوائح القانونية 
املتعلقــة بالغــش وتوعيــة 
الطلبــة بالتبعــات املترتبة 
عليه وتوضيحهــا لهن قبل 
االمتحان، مبينة أن اإلدارة لم 

تتلق أي شكاوى أو مالحظات 
أثناء سير عملية االختبار.

وذكرت عبــداهللا أن عدد 
ســلوى  ثانويــة  طالبــات 
املتقدمات لالمتحان ٣٢٧ طالبة 
منهم ٥٠ من القســم العلمي، 
و١٩ من األدبــي و٢٥٨ طالبة 
علمي من ثانوية اإلخالص، 
كما بلغ عدد حاالت الغياب ١٣
مــن املعفيات، ولم توجد أي 

حالة غش في اللجنة.
أما رئيــس جلنة ثانوية 
جابر العلــي الصباح ومدير 
ثانوية عبداهللا مبارك الصباح 
علي السبيعي فقال إن وزارة 
التربية حرصت على وضع 
لوائح االختبارات وفق النظم 
والقوانني، مضيفا أن اللجنة 
تضم ٣ جلان رئيسية، األولى 
للقســم العلمي مبجموع ٧٩

طالبا، والثانية للقسم األدبي 
بـ ٣٥ طالبا، والثالثة لتعليم 

الكبار بـ ٥٦.
وفي اختبار مادة الفيزياء 

أكدوا لـ «األنباء» أن الوزارة وفرت لهم األجواء املالئمة.. واليوم راحة

لدوره في توطيد العالقات الثقافية والتعليمية بني البلدين

وائل العنزييوسف املطيريخالد الدليمي

في االختبارات القادمة. 
من جهتها، عبرت الطالبة 
سلوى صالح علي من القسم 
العلمي عن ارتياحها المتحان 
التربية االسالمية، الفتة إلى 
أن اســئلة االمتحــان كانــت 
واضحة ومباشرة، ونصحت 
زميالتهــا باحلــرص علــى 
املبكر  الدراســة والتحضير 
لتفــادي أي صعوبــة اثنــاء 

االختبارات.
واتفقت الطالبتان وســن 
محمد ورنيم احلمود من القسم 
العلمــي ايضا على ســهولة 
االمتحان حيث وصفتاه بأنه 
في مستوى الطالب، مشيرتني 
الى حرصهما على قراءة لوائح 

الغش.
وقالــت الطالبــة اجلــود 
احلساوي من القسم األدبي: 
االختبار كان سهال ومباشرا 
واالسئلة من املنهج وواضحة 
الــى جانــب ســهولة ســير 
االختبــار، وأمتنى لزميالتي 

جانب من طلبة مدرسة ابن العميد الثانوية عقب االمتحان  (قاسم باشا)

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر وفيصل املقصيد وأسامة السلطان ويوسف النجار خالل احلفل

جانب من الطلبة في إحدى قاعات االختبار

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر متنح أسامة السلطان شهادة وسام «السعفة 
األكادميية» بدرجة فارس

ملشاهدة الڤيديو

«لولو هايبر» تطلق عرضها الترويجي «لولو تخضرها»
أطلقــت شــركة لولــو 
متجــر  ماركــت،  هايبــر 
فــي  الرائــد  التجزئــة 
املنطقة والوجهة املفضلة 
املميزيــن،  للمتســوقني 
عرضهــا الترويجي «لولو 
تخضرها» في جميع منافذ 

البيع في الهايبر ماركت.
 وكجــزء مــن العرض 
الترويجي، الذي ميتد من 
٤ إلــى ١٠ يناير، مت تنظيم 
حملة ترويجية خاصة حتت 
اسم «استكشف محتويات 
حديقتــك» في ٧ يناير من 
الساعة ١٠:٣٠ صباحا إلى 
٤:٣٠ مساء مساء في منفذ 
لولو هايبر ماركت بالقرين. 
ومت افتتــاح الفعاليــة 
باالشــتراك مــع الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة نخيل 
اخلليــج، مهلهــل املضف، 
ومالكــي مشــاتل زلزلــة 
فواز جواد حسن اللنقاوي 
وجــواد حســن اللنقاوي، 
العليــا  بحضــور اإلدارة 

لشــركة لولو هايبر ماركت وحشد كبير من 
املهنئني للعامة التجارية.

ويشــارك مــا يقــرب مــن ١٢ مشــتال من 
مشاتل النباتات الرائدة في البالد في العرض 
الترويجي، حيث تعرض أكشــاكها اخلاصة 
مجموعة من املنتجــات، مبا في ذلك الزهور 
الطازجــة ونباتــات الزينة واخلضــراوات، 
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من اكسسوارات 
احلدائــق، وكلها متوافرة بأســعار مخفضة 
مذهلة. ومــن بني املوردين الرئيســيني لهذا 

العرض، مشــاتل زلزلة، وشركة جلف باملز، 
وماكيتا، وبالك آند ديكر.

ومتت بعض الفعاليات اجلذابة التي أضافت 
املزيد مــن اإلثارة للعــرض الترويجي الذي 
يستمر قرابة األسبوع، ومنها مسابقتان على 
اإلنترنت بشأن أجمل حديقة وأجمل بلكونة بها 
نباتات باإلضافة إلى عرض حتليق الطائرات 
الورقية في هذه املناسبة. أقيمت منطقة خاصة 
للعب األطفــال بالقرب من منطقة الفعاليات 

للترفيه عن األطفال الصغار.


