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املقصيد: «التربية» ستظل عامرة بأسرتها املتحابة

قبول أبناء الديبلوماسيني واملتفوقني بالبعثات الداخلية
عقــد مجلس اجلامعــات اخلاصة 
اجتماعه ٨١ للعام ٢٠٢٣، برئاسة وزير 
التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمــد العدواني، وبحضور 
األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة 

وأعضاء املجلس.
وأوضح األمــني العــام بالتكليف 
م.عمــر الكندري بتصريــح صحافي 
أن املجلس اســتعرض فــي اجتماعه 
البنــود املدرجة على جــدول األعمال 
منها اإلجراءات التي قامت بها األمانة 
العامــة ملجلــس اجلامعــات اخلاصة 
بتنفيذ القرارات التي اتخذها املجلس 
في اجتماعــه ٨٠، كما ناقش املجلس 

مذكرة التوصية املقدمة من جلنة دراسة 
الطلبات بشأن رسوم اخلدمات الطالبية 
واألنشطة املكتبية والرسوم األخرى 

في اجلامعات والكليات اخلاصة.
وأضاف الكندري أن املجلس وافق 
في اجتماعه على قبول الطلبة من فئة 
أبناء الديبلوماســيني وفئة املتفوقني 
وفئة إعادة الضم املستوفني لشروط 
االلتحاق بالبعثات الداخلية في الفصل 
الدراسي الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في كل من 
اجلامعــات والكليات اخلاصة أســوة 
مبا هو متبــع في البعثات اخلارجية 
لوزارة التعليم العالي، وذلك تطبيقا 

ملبدأ تكافؤ الفرص.

عبدالعزيز الفضلي

الكشــافة  أقامــت جمعية 
الكويتية حفال تكرمييا لوكيل 
بالتكليــف  التربيــة  وزارة 
والوكيــل املســاعد للتنميــة 
التربويــة واألنشــطة ونائب 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الكشافة السابق فيصل املقصيد 

مبناسبة تقاعده.
وقال املقصيد في كلمة له 
خالل احلفل، إن لكل مســيرة 
محطة أخيرة ولكل رحلة نهاية 
واحملطة األخيرة نقطة فاصلة 
بــني حياة العمــل بالتزاماتها 
التقاعــد  وأعبائهــا وحيــاة 
والتفــرع لألســرة واملجتمع، 
وإنني إذ أغادر وزارة التربية 
بداعي التقاعد مثل من يغادر 
بيته الذي عــاش فيه مرحلة 
مهمــة فــي حياته الــذي كان 
وســيظل عامرا بأسرة كبيرة 

وطنــي الكويت، بــل وأفتخر 
بأنني كنت أحد أعضاء أسرتها 
العظيمــة بأهدافها ومبادئها، 
ولقد مرت سنوات عملنا معا 
بشكل سريع ليأتي وقت الوداع 
مبكــرا، لقد كنتــم خير أخوة 
وزمالء عمل، ولن أتذكر منكم 
إال املواقف والذكريات اجلميلة، 
الفتــا الى أن هذه اللحظة من 

وأخاطب أخا ومسؤوال نكن له 
كل احترام وتقدير، مشيرا الى 
أن رصيد اإلنسان محبة الناس 
وبوجود نخبة من منتســبي 
احلركة الكشفية الكويتية لهو 
دليل محب وتقدير للمحتفى 
به على ما قدمه طوال سنوات 
عمله. وخاطب املقصيد قائال: 
تعلمنــا منك الكثيــر وكيفية 
التعامل مع القيادات الكشفية، 
ولكن هذه ُسنة احلياة وتبقى 
ذكراك طيبة السيما وانت داعم 
للجمعية، فشكرا لك من القلب 
على ما قدمته للكويت ولوزارة 

التربية وجلمعية الكشافة.
كما قام أمــني عام االحتاد 
الكشــفي للبرملانيــني العرب 
فيصل العنزي بتكرمي احملتفى 
بــه وكيــل التربيــة فيصــل 
لــه دوام  املقصيــد، متمنيــا 
الصحة والعافيــة في حياته 

بعد التقاعد.

أصعب اللحظات التي مررت 
بها في حياتي، شكرا لكم على 
كل مساعدة وعون قدمتموه، 

شكرا لكم من أعماق قلبي.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
املنظمــة الكشــفية العربيــة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الكشــافة الكويتية د.عبداهللا 
الطريجي: أقف على هذه املنصة 

خالل حفل تكرميه من جمعية الكشافة مبناسبة تقاعده

وزير التربية ترأس اجتماع مجلس اجلامعات اخلاصة

د.عبداهللا الطريجي وفريق جمعية الكشافة خالل تكرمي فيصل املقصيد                                 (زين عالم)

د.حمد العدواني مترئساً اجتماع مجلس اجلامعات اخلاصة

متحابة متماسكة حتمل رسالة 
نبيلة وتســعى إلــى أهدافها 

العليا.
وأضاف املقصيد: لقد كنت 
جــزءا مــن جمعية الكشــافة 
الكويتيــة نائبــا للرئيــس، 
الكثيــر والكثيــر  فتعلمــت 
وقدمــت ما يجــب علي جتاه 
هــذا الصــرح العريق وجتاه 

الهولي: برامج مهنية لتعزيز مهارات املعلم وفق رؤية ٢٠٣٥
عبدالعزيز الفضلي

التنســيق  إطــار  فــي 
جمعيــة  بــني  والتعــاون 
املعلمني ووزارة التربية، عقد 
اجتماع تنسيقي بني اجلمعية 
والوكيل املســاعد للشؤون 
اإلداريــة والتطوير اإلداري 
رجاء بوعركي بحضور رئيس 
جمعية املعلمني حمد الهولي، 
ومدير إدارة التطوير والتنمية 
فيصــل اجلطيلــي، ومديرة 
التدريــب والتطويــر  إدارة 
هبة الســعد، وذلك ملناقشة 
أهم ســبل التعاون املشترك 
بني اجلمعية والــوزارة في 
مجال التنمية املهنية للمعلم.
وقال الهولي انه مت خالل 
التعــاون  االجتمــاع بحــث 

طرح برامج نوعية ترتكز على 
املقومات الشخصية واملعرفية 
والتكنولوجية، وذلك لالرتقاء 
مبســتوى املعلمــني وتقليل 
الفجوة بني التعليم األكادميي 

والواقع امليداني.

مهنة التعليم.
وتوجه الهولي بالشــكر 
اجلزيــل الى وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
العلمــي د.حمــد  والبحــث 
العدواني لفتح باب التعاون 
املشترك في املجاالت املهنية 
والتربويــة والتعليمية مع 
جمعية املعلمني في إطار دعم 
إصــالح العملية التعليمية، 
والشــكر موصــول للوكيل 
املســاعد للشــؤون اإلدارية 
والتطويــر اإلداري رجــاء 
بوعركي ومدير إدارة التطوير 
والتنمية فيصــل اجلطيلي 
على اســتقبالهم وحرصهم 
على طــرح األفــكار املهنية 
لتأصيل الشراكة بني اجلمعية 

والوزارة.

وأكد أن اجلمعية حترص 
دائمــا علــى تعزيــز ســبل 
التعاون املشترك مع وزارة 
التربية في كل ما يساهم في 
اكتساب املهارات واخلبرات 
التربوية املختلفة مبمارسة 

جانب من االجتماع بني جمعية املعلمني ووزارة التربية

«التربيــة»  بــني  املشــترك 
و«املعلمني» لتعزيز ومتكني 
املعلم من املهارات األساسية 
للقــرن الـ ٢١ حتقيقا لركيزة 
رأســمال بشــري واخلاصة 
بخطة ٢٠٣٥، وذلك من خالل 

«التعريف باإلسالم» شاركت طلبة 
«اجلالية الكيرالوية» فرحة التخرج

أشادت جلنة التعريف باإلسالم بطلبة اجلالية الكيرالوية 
باملرحلة الثانوية من خريجي املدرسة اإلسالمية، وذلك خالل 

حفل التخرج الذي أقيم باملسجد الكبير.
وافتتح احلفل الوكيل املساعد لإلعالم والعالقات اخلارجية 
بوزارة األوقاف محمد املطيري، معربا عن سعادته بكل دارس 

وخريج من أبناء هذه املدرسة املباركة.
وقــال مدير العالقات العامة واإلعــالم واملوارد باللجنة 
عمــار الكندري في كلمــة ألقاها باحلفــل، إن أبناء اجلالية 
الكيرالوية هم أكثر اجلاليات انتســابا للمدارس اإلسالمية 

األسبوعية للجاليات.

اهتمام كبير بتعليم اجلاليات العلوم اإلسالمية

كمال يسأل عن الدراسات املرورية 
ملداخل منطقة صباح السالم ومخارجها

قدم عضو املجلس البلدي 
د.حســن كمــال ســؤاال عن 
الدراسات واملوافقات لتنفيذ 
مداخل ومخارج منطقة صباح 
السالم. وقال كمال في سؤاله: 
عند تصميم البنية التحتية 
للمناطــق باستـــــعماالتها 
املختلفة، يؤخذ في االعتبار 
انســيابية احلركة املرورية، 
ويتم تنفيذ الشوارع الداخلية 
املنطقة  ومداخــل ومخــارج 
ونظــام التقاطعات وغيرها، 
الســالم  ومنطقــة صبــاح 

السكنية والقطع االستثمارية فيها تعتبر من 
هــذه املناطــق احلديثة نســبيا. وأضاف: من 
اإلجراءات عند استحداث أي تعديل على املناطق 
القائمة، يجب تقدمي دراســة مرورية معتمدة 
مــن وزارة الداخلية والبلدية ومن ثم موافقة 
املجلس البلدي وذلك قبل تنفيذ وزارة األشغال 
أو هيئة الطرق والنقل البري لهذه التعديالت 
املستحدثة. وعليه، يرجى منكم تزويدنا باإلجابة 
عن األسئلة التالية: ٭ بخصوص القطــــــــع 

االســتثمارية رقــم ١ و٢ من 
منطقة صباح السالم، مت إنشاء 
مداخل ومخارج على طريق ٣٠

السريع وعلى طريق الدائري 
الســادس، وعليــه يرجــى 
تزويدي بالدراســة املرورية 
مع بيان اســم املكتــب الذي 
أعد الدراسة وموافقات وزارة 
الداخلية والبلدية باإلضافة 
إلى قرار املجلس البلدي، على 
اســتحداث املداخل واملخارج 
اإلنشــاءات  أو  والــدوارات 
األخــرى على أمــالك الدولة 

التي مت تنفيذها أو في طور التنفيذ.
٭ ما أســباب تفاقــم االزدحامات املرورية في 
القطع ١ و٢ و٣ من منطقة صباح السالم؟ وما 

رؤية البلدية حللها؟
٭ استعجال الرد واإلفادة على االقتراح الذي 
تقدمت به في مارس ٢٠٢٢ لوضع حلول مرورية 
حالية ومســتقبلية، بعنــوان «اقتراح تقييم 
وحتديث الدراسة املرورية للقطع ١ و٢ و٣ من 

منطقة صباح السالم».

د.حسن كمال

إغالق محل وحترير ١٠ مخالفات
 في منطقتي الساملية وحولي

فــي إطــار اجلهــود املبذولة مــن األجهزة 
الرقابيــة، كشــفت إدارة العالقــات العامة في 
البلدية عن قيــام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
حولــي بتنفيذ جولة تفتيشــية على احملالت 
مبنطقتي الســاملية وحولي للتأكد من التزام 
أصحابها باالشتراطات والضوابط املعمول بها 
في بلدية الكويت. وفي هذا الســياق، أوضح 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم 
السبعان أن اجلولة التي مت تنفيذها على احملالت 
التجارية مبنطقتي الساملية وحولي للتأكد من 
التزام أصحابها باالشتراطات والضوابط املعمول 
بها في البلدية أسفرت عن إغالق محل وحترير 
١٠ مخالفــات تنوعت بني إقامــة إعالن خاص 
بالنشاط من دون ترخيص، واستغالل مساحة 
غير مذكورة بالترخيص. وأكد تواصل اجلوالت 
امليدانية من قبل الفريق الرقابي على احملالت 
التجارية والعقارات بجميع مناطق احملافظة 
لرصد ومتابعة مخالفي الئحة احملالت وأنظمة 

البناء واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.
ودعا أصحاب احملــالت التجارية االلتزام 
بالقوانــني واألنظمة املعمول بهــا في البلدية 
جتنبا للمخالفــة والغرامة التي قد تصل إلى 

الغلق اإلداري.

٧٢٥ تظلمًا من االختبارات
 استقبلتها «التربية» 

في اليوم األول
عبدالعزيز الفضلي

تقــدم ما يقــارب ٧٢٥ طالبا وطالبــة بكتب تظلم من 
اختبارات الثاني عشر بقسميها العلمي واألدبي والتعليم 

الديني حتى نهاية دوام يوم أمس. 
وأكــدت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، أنه فور فتح باب 
التظلــم من قبل وزارة التربية عن طريق الـ «اونالين»، 
والذي يستمر حتى منتصف ليل غد اجلمعة، لوحظ ان 
هناك ضغطا على التسجيل وتقدمي تظلمات، والتي تقتصر 
على ثالث مواد فقط، مشــيرة الى ان الوزارة ســتحصر 
األسماء وستقوم باملراجعة ومن ثم سيتم إبالغ صاحب 

العالقة بذلك.

إعداد: بداح العنزياملجلس البلدي

«االستئناف» تلغي حبس فجر السعيد 
بدعوى اإلساءة إلى مسند اإلمارة

عبدالكرمي أحمد

ألغت الدائرة اجلزائية 
اخلامســة فــي محكمــة 
االستئناف حكم أول درجة 
القاضي بحبس اإلعالمية 
فجر السعيد ملدة سنتني، 
وقضت مجــددا ببراءتها 
من اإلســاءة إلى مســند 
اإلمارة عبر نشر تغريدات 
مخالفــة بحســابها فــي 
موقع التدوين االجتماعي 

 «تويتر».
وأكــد وكيل الســعيد احملامي د.فيصل 
عيال العنــزي لـ «األنبــاء» أن حكم براءة 
موكلته جاء بعد متسكه أمام احملكمة بعدم 

العنزي لـ «األنباء»: التحريات واألدلة ضد موكلتي.. قاصرة

احملامي د.فيصل عيال العنزي فجر السعيد

توافر أركان اجلرمية بحقها إضافة حلسن 
نيتها، فضال عن قصور التحريات واألدلة 

في القضية.

إغالق أحد احملالت املخالفة


