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٦ أعضاء «بلدي» يقترحون تخصيص 
مشروع سكني «غرب اجلليب»

«نزع امللكية»: ٣٫٥ ماليني دينار 
قيمة املعامالت املنجزة في ٢٠٢٢

رفع ١٥ سيارة مهملة مبنطقة سعد العبداهللا

قــدم ٦ أعضاء في املجلــس البلدي 
اقتراحا بتخصيص مشروع سكني غرب 
البيــوت احلكومية فــي منطقة جليب 

الشيوخ.
وقال كل من رئيس املجلس البلدي 
عبداهللا احملــري ونائبه خالد املطيري 
واألعضاء فهــد العبداجلادر وعبداهللا 
العنزي وناصر اجلدعان ونصار العازمي 
فــي االقتــراح: نظــرا ألهميــة القضية 
اإلســكانية، وضــرورة إيجــاد مناطق 
صاحلة للتخصيص للرعاية السكنية، 
وتوفير احللول للمشكلة اإلسكانية التي 

باتت تؤرق األسرة الكويتية واستقرارها، 
وبعد زيارة ميدانية ملوقع األرض، لوحظ 
وجود مســاحة أرض كبيــرة مجاورة 
للبيوت احلكومية في القطعتني ١٤ و٢٦، 
حيث ميكن االســتفادة منها وتوزيعها 
كقســائم على املواطنــني، وللمصلحة 

العامة.
نقترح: تخصيص األرض املجاورة 
للبيوت احلكومية مبنطقة جليب الشيوخ 
وتقســيمها وتوزيعها علــى املواطنني 
كقسائم ســكنية، وذلك بالتنسيق مع 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

قالت إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة 
إن إجمالي قيمة املعامالت التي أجنزتها 
العام املاضي بلغت نحو ٣٫٥ ماليني دينار 
كويتي، أي نحو ١١٫٤ مليون دوالر أميركي.
وأضافت اإلدارة فــي بيان صحافي 
أمس أن عدد شــهادات «ملن يهمه األمر» 
التي اسُتخرجت بناء على طلب اجلهات 
احلكومية واألفراد بلغ ٨٠١٢ شهادة، في 
حني بلغ عدد الشــهادات الصادرة عبر 
الربط اآللي مع بنك االئتمان والشــركة 
الكويتية لنفط اخلليج ١٣٧٨٦ شهادة.

وذكرت أن إجمالي املعامالت الواردة 
والصــادرة خــالل العــام املذكــور بلغ 

٢٤٩٦٣ معاملــة، مشــيرة إلى أن جلنة 
نزع امللكية عقدت اجتماعا واحدا لنظر 
ثــالث معامالت، في حــني عقدت جلنة 
التثمــني اجتماعا واحــدا نظرت خالله 
في معاملة واحــدة، بينما عقدت جلنة 
االعتراضــات اجتماعني نظرت خاللهما 

في ثالث معامالت.
وتهــدف اإلدارة إلــى نــزع ملكيــة 
العقارات واألراضي واالســتيالء عليها 
مؤقتا للمنفعة العامة، بناء على القرارات 
التي تصدر عن مجلس الوزراء أو املجلس 
البلــدي وحتديــد املخصصــات املالية 

للتعويضات املقررة.

أعلنــت إدارة العالقــات العامة في 
البلدية عن قيــام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء بتنفيذ جوالت ميدانية بعموم 
مناطق احملافظة لرفع كل ما يعمل على 
إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام من 
خالل رفع السيارات والقوارب املهملة 

والسكراب من الساحات والشوارع.
وفي هذا الســياق، قــال مدير إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية احملافظة محمد اجلبعة إن الهدف 
مــن اجلــوالت امليدانيــة املكثفة رصد 
املخالفــني واتخاذ االجراءات القانونية 
بحقهم، الفتــا إلى أن الفريــق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة 
باملناطــق التي تقع حتت مســؤوليته 

فضــال عــن رفــع كل ما يشــوه املنظر 
اجلمالــي ويعمل على إشــغال الطريق 
بجميع املناطق وذلك من خالل اجلوالت 
امليدانيــة التي يقوم بتنفيذها للحفاظ 

على املنظر احلضاري للمحافظة.
وأكد اجلبعة على قيام الفريق الرقابي 
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
تنفيذ جولة ميدانية على منطقة سعد 
العبداهللا ومت رفع ١٥ سيارة مهملة وقد 
مت إرســالها إلى موقع حجز السيارات 

في البلدية.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية 
من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق، مبينا في هذا 
اخلصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في 
اتخاذ االجراءات القانونية حيال املخالفني 
لالئحة النظافة العامة وإشغاالت الطرق.

وكيل «الشؤون»: توقيع عقد مشروع 
«كشتة» لالحتفال باألعياد الوطنية

بشرى شعبان

أعلــن وكيــل وزارة الشــؤون باإلنابــة 
ورئيس جلنة املشروعات التعاونية الوطنية 
عبدالعزيــز املطيري عــن توقيع عقد تنفيذ 
مشروع إنشاء وإجناز وصيانة «كشتة» العيد 
الوطني مع شركة ايكونيكا لتصميم الديكورات 
الداخلية بقيمة ١٤٧٧٠٠ دينار. وقال املطيري 
في تصريــح صحافي على هامــش اجتماع 
اللجنة إن املشــروع وطني ترفيهي ال يهدف 
الى الربح، وإمنا املشاركة في احتفال كل أبناء 

الكويــت بالعيد الوطني ويعكس مشــاركة 
الوزارة بهذه املناســبة العزيزة على قلوبنا 
جميعا. وبني أن املشــروع يقام في منطقة 
الصليبخــات بدعم من جلنة املشــروعات 
التعاونيــة الوطنية، على أن يتولى احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية تنظيم هذه 
الفعالية، واملشروع عبارة عن مسرح إلقامة 
فعاليــات احتفالية وألعاب أطفال ومطاعم 
وخيام، ومدة تنفيذه شــهر واحد، على أن 
تبدأ فعاليات االحتفاالت باملشروع من تاريخ 

١٥ فبراير حتى ١٥ مارس.

بقيمة ١٤٧٧٠٠ دينار  من ١٥ فبراير حتى ١٥ مارس

عبدالعزيز املطيري واحلضور خالل حفل توقيع العقد

مرمي العازمي أمينًا عامًا للمجلس 
األعلى لألسرة بالتكليف

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفل م.مي البغلي قرارا وزاريا بتكليف مديرة 
إدارة التخطيط واملتابعة بقطاع التخطيط والتطوير اإلداري 
في وزارة الشــؤون د.مرمي العازمــي القيام مبهام األمني العام 

د.مرمي العازميللمجلس األعلى لألسرة.

طلبة لـ «األنباء»: امتحان اللغة اإلجنليزية سهل جدًا
عبدالعزيز الفضلي

أدى طلبة الصف الثاني 
العلمــي  بقســميه  عشــر 
واألدبي أمــس اختبار مادة 
اللغــة االجنليزيــة وســط 
إجراءات مشــددة قامت بها 
«التربيــة» بالتعــاون مــع 
املناطق التعليمية واإلدارات 

املدرسية.
وأكد عدد مــن الطلبة لـ 
«األنباء» ســهولة االختبار، 
مؤكدين ان األسئلة جاءت من 
املنهج الدراسي و«سهاالت».

وقال الطالب محمد خميس 
ان امتحان اللغة االجنليزية 
ســهل جدا ولــم نواجه فيه 
أي صعوبة، مشيرا إلى انه 
استطاع اإلجابة عن األسئلة 
خالل نصف ساعة ومن ثم 
قام مبراجعــة االجوبة بكل 

أريحية.
بدوره، بني الطالب محمد 
علي ان االختبار ليس صعبا، 
واللجنة كانت متعاونة معنا، 
بينمــا قال الطالب يوســف 
أمين ان امتحان «اإلجنليزية» 
ليس في مســتوى الطالب، 
مشيرا إلى ان اإلجراءات داخل 

اللجنة كانت مشددة.
مــن جانبه، لفت الطالب 
أحمد عبداهللا إلى ان األمور 

طيبة واهللا احلمد.
وأشــار زميلــه الطالــب 
عبداهللا إلى ان الوضع داخل 
اللجنــة كان مريحا وهناك 

تعاون من املراقبني.
وفي ثانوية اإلمام مالك، 
لفــت الطالــب عبدالوهــاب 
العبداهللا من القسم العلمي 
إلى أن االختبار كان ســهال 
جدا، شاكرا تعاون املالحظني 
مــع الطلبة بتوفيــر أجواء 
ألداء  وهادئــة  مريحــة 
االختبــارات، ووافقه الرأي 
الطالب عبداهللا الشــرقاوي 
من القسم العلمي مؤكدا أيضا 

سهولة االختبار.

الفتة إلى أنه كان واضحا ومن 
املنهج، واتفقت معها زميلتها 
الطالبة حصة احلداد، واصفة 

إياه باالختبار السهل.
ومن القسم العلمي أفادت 
الغريــب  الزينــة  الطالبــة 
بأن أبــرز مفاتيــح النجاح 
الدراسة قبل االختبار وحل 
التي  اختبارات ســابقة من 
يوفرهــا التوجيــه، بينمــا 
الطالبة  أشــادت زميالتهــا 
منار الكندري بتنظيم اإلدارة 
املدرسية وهدوء اللجنة أثناء 

اللغة اإلجنليزية كان سلسا 
وفي متناول الطلبة، مضيفا 
أن اإلدارة املدرسية حريصة 
على التواصل مع الكونترول 
العلمي واألدبي لتوصيل أي 
مالحظة أو شكوى بالنسبة 

لالختبارات.
مــن جهتها، ذكرت نائبة 
رئيس جلنة اإلســراء بنات 
مبنطقة العاصمة التعليمية 
انتصار الفهد أن عدد طالبات 
القســم العلمي ٩٩ واألدبي 
٣٨ توزع على جلنتني، جلنة 
ضمــت ٣٥ طالبــة وجلنــة 
خاصــة لصعوبــات التعلم 

ضمت ٣ طالبات.
وبخصوص استعدادات 
اإلدارة املدرســية لالختبار، 
قالت الفهد: حرصت اإلدارة 
على تهيئة األجواء املناسبة 
للطالبــات بحيث مت توفير 
مستلزمات اللجان لتحقيق 
احتياجــات الطلبة على أن 
تكون اللجان هادئة ومريحة.

وبينت أن أصداء امتحان 
مادة اللغة اإلجنليزية جيدة 
جدا، وجاء في مستوى الطالب 
املتوسط، مبينة أنه لم ترد 
أي شــكاوى او استفسارات 
أثناء سير االختبار، مشيرة 
إلى عمل استطالع بني الطلبة 
ملعرفة مستوى االختبارات 
بشكل عام، مبينة أن أغلب 
االستطالعات رصدت ردود 

أفعال إيجابية ومطمئنة.

سير عملية االختبار.
من جانبــه، ذكر رئيس 
جلنة ثانوية اإلمام مالك - 
بنــني ومدير ثانويــة جابر 
العلــي - بنــني د.عبــداهللا 
العجمــي أن اللجنة احتوت 
على ٣ جلان رئيسية، واحدة 
للقسم العلمي مبجموع ٩٦

طالبا، وثانية للقسم األدبي 
مبجمــوع ٢٨، وثالثة ملركز 
ثانوية خالد السعود الزيد 

املسائي بـ ١٢٨ دارسا.
وأكد العجمي أن اختبار 

أشادوا بتعاون املراقبني معهم بتوفير أجواء مريحة وهادئة داخل اللجان

أحمد عبداهللامحمد خميس عبداهللا املطيرييوسف أمين          (ريليش كومار)

وفي السياق ذاته، أشار 
الطالب مشــعل املشعل من 
القسم األدبي إلى أن االختبار 
كان ســهال ولــم نواجه أي 

صعوبات.
الطالــب محمــد  وقــال 
عبداهللا من القسم األدبي إن 
االختبار جاء ســهال إال أنه 
واجهته صعوبة في اجلزئية 

اخلاصة بالتعبير.
وعبــرت الطالبة ســارة 
الشطي من القسم األدبي عن 
ارتياحها لسهولة االختبار، 

جانب من الطلبة داخل إحدى اللجان

«اخلدمة املدنية» يوافق على تكليف مدير إدارة
في «التربية» لشغل وظيفة مدير منطقة تعليمية

عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان اخلدمة املدنية على تكليف مدير إدارة في 
وزارة التربية لشــغل وظيفة مديــر عام منطقة تعليمية 

بصفة مؤقتة.
جاء ذلك في كتاب أرســله الديوان الى وزارة التربية، 
وتلقت «األنباء» نسخة منه، وجاء فيه: عطفا على كتاب 
الديوان املؤرخ في ٢ يناير اجلاري الصادر ردا على كتابكم 
املؤرخ في ١ ديســمبر املاضــي، وذلك فيما انتهى إليه من 
عدم جواز ندب شاغلي الوظيفة اإلشرافية مبستوى مدير 
إدارة باملناطــق التعليميــة بصفة مؤقتــة للقيام بأعمال 
الوظيفة اإلشرافية الشاغرة «مدير عام منطقة تعليمية».

يرجى التفضــل باإلحاطة بأن الديوان يثمن جهودكم 
املخلصة والتعاون املثمر، وهو ما جتلى في إعالن جهتكم 

في ١٣ ديسمبر عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام منطقة 
تعليمية بقطاع التعليم العام وفقا للضوابط والشــروط 
التي سبق وأن أقرها مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه 
٩ لسنة ٢٠١٧ املنعقد بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ وتضمنها 
كتــاب الديــوان املؤرخ في ١ أكتوبر ٢٠١٧ بشــأن ضوابط 
وأحكام وشــروط شغل الوظائف اإلشــرافية التعليمية، 
حيث إنه ونظرا للظــروف العملية الصعبة التي تواجه 
جهتكــم خالل فترة االختبارات ونهاية الفصل الدراســي 
األول، وهــو ما يتحتــم معه املتابعة واإلشــراف لضمان 
ســير العمل داخــل املرفق بانتظام وباضطــراد، وتزامنا 
مــع اإلعالن املشــار إليه. لــذا، يفيد «الديــوان» باملوافقة 
علــى تكليف من يقوم مبتابعــة العمل خالل الفترة التي 
تســتدعي ذلك وبصفة مؤقتة حلني االنتهاء من إجراءات 

اإلعالن والتوظيف املشار إليها.

مجلس جامعة الكويت يوقف إحالل ٢٤٤ وظيفة لوافدين
الذكــر في ضوء البند ٣١ من املادة 
١١ اختصاصات مجلس اجلامعة من 
القانون ٧٦ لســنة ٢٠١٩ في شــأن 

اجلامعات احلكومية.
يذكــر ان ديوان اخلدمة املدنية 
طلب من اإلدارة اجلامعية تطبيق 
سياسة التكويت، حيث أكد ضرورة 
إحــالل ٢٤٤ وظيفة مــن اإلداريني 
الوافدين في اجلامعة وإنهاء عقودهم 
بنهاية مارس املقبل، حيث ان األمانة 
العامة ممثلة بأمينها العام د.فايز 
الظفيري خاطبت الكليات بضرورة 
االلتزام بتعميم الديوان حلني البت 
في قرار اإلحــالل من قبل مجلس 
اجلامعــة التزاما بتطبيق اللوائح 

والقوانني.
٢٠٢٣/٢٠٢٢ وملدة ٤ ســنوات وفقا 
لقــرارات مجلس اجلامعة ســالفة 

وزارة املالية لرفع القيد الوارد في 
ميزانية جامعة الكويت للعام املالي 

ثامر السليم

تأكيداً ملا أشارت إليه «األنباء» 
في عددها الصادر االثنني ٩ يناير 
بعنوان «رفــع إحالل ٢٤٤ وظيفة 
إلــى مجلــس جامعــة  لوافديــن 
الكويــت»، رفض مجلس اجلامعة 
باإلجمــاع إحــالل ٢٤٤ وظيفة من 
الوافدين ملدة ٤ سنوات مع ضرورة 
االلتــزام بقرارات مجلس اجلامعة 
السابقة واالحتفاظ بالكوادر اإلدارية 
والفنية واخلبرات بجامعة الكويت.
هــذا، وأكــدت مصــادر مطلعة 
لـ«األنباء» ان املجلس ســيخاطب 
وزيــر التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالي والبحــث العلمي ملخاطبة 

تأكيداً ملا أشارت إليه «األنباء» في عددها الصادر يوم اإلثنني

صورة عن خبر «األنباء» املنشور يوم االثنني املاضي

اجلامعة األمريكية شاركت في معرض «وظيفتي»
شاركت اجلامعة األمريكية 
في الكويت مبعرض «وظيفتي» 
الــذي يعــد أضخــم معرض 
للتوظيف في الكويت، حيث 
مثــل اجلامعة مركــز التعليم 
املستمر ومكتب القبول للرد 
على استفســارات اجلمهور، 
وذلــك انطالقــا مــن حــرص 
اجلامعة على تعريف الطلبة 
بالبرامج التي تقدمها اجلامعة، 
ومســاعدة املوظفــني علــى 
االستفادة من فرص التطوير 

املهني التي يقدمها املركز.
وشــهد اجلنــاح اخلــاص 
باجلامعــة إقبــاال مــن طلبة 
الثانوية العامة الذين رغبوا في 
التعرف على البرامج الدراسية 
التي تقدمها كليات اجلامعة، كما 
شهد حضورا من قبل حديثي 

التنفيذيــة  النائبــة  وأكــدت 
لرئيسة اجلامعة أمل البنعلي 
ان املشاركة في املعرض تعكس 
إميان اجلامعة بضرورة دعم 
الشباب على املستوى األكادميي 
واملهني، حيــث متنح الطلبة 
فرصة ثمينة للطلبة للتعرف 

املستمر باجلامعة نهال الشافعي 
أن املركز معتمد للتطوير املهني 
في الكويت، ونؤمن بضرورة 
تطوير املسيرة املهنية لألفراد 
مــن خــالل احلصــول علــى 
الشهادات واملؤهالت التي متدهم 

باملهارات الالزمة.

الدراســية في  البرامج  علــى 
اجلامعة، كمــا تعرف حديثي 
التخرج واملوظفني بالشهادات 
التي تؤهلهم باملهارات الالزمة 
للحصول على وظائف تناسبهم 
فــي ســوق العمــل. بدورها، 
أوضحت مديرة مركز التعليم 

صورة جماعية ملمثلي مركز التعليم املستمر ومكتب القبول باجلامعةاجلناح اخلاص باجلامعة األمريكية في املعرض

التخرج واملوظفــني الراغبني 
فــي احلصول على شــهادات 
التطوير املهنــي املعتمدة من 
مركز التعليم املستمر، وأتاح 
املعــرض فرصــة اســتقطاب 
الوطنيــة للعمــل  الكفــاءات 
إدارات اجلامعــة.  مبختلــف 

صورة ضوئية من كتاب ديوان اخلدمة املدنية


