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أكد ضرورة تهيئة بيئة سليمة وصحية للطلبة

العازمي« :التربية» ماضية في تطبيق لوائحها املعنية باالختبارات
أك��د وزي���ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي الدكتور حامد
العازمي أن اختبارات الصف الـ
 12جاءت باملستوى الطبيعي
امل���ط���ل���وب ل��ق��ي��اس م��س��ت��وى
التحصيل العلمي للطلبة مراعية
ف��روق��ه��م التحصيلية للمواد
العلمية مع مراعاة عدم إحلاق
الضرر بجودة التعليم.
وش��دد العازمي في تصريح
صحفي ع��ل��ى ه��ام��ش اجل��ول��ة
التفقدية التي قام أمس االثنني
ل��ث��ان��وي��ة ال���روض���ة للبنات
وث���ان���وي���ة ع��ب��دال��ل��ه اجل��اب��ر
ال���ص���ب���اح ل��ل��ب��ن�ين مب��ن��ط��ق��ة
ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على
ض��رورة تهيئة بيئة اختبارات
سليمة وصحية للطلبة ومراعاة
أجواء االختبارات وصيام شهر
رمضان الفضيل.
وأوض��ح أن الثقة في جلان
االخ���ت���ب���ارات ك��ب��ي��رة إذ أنها
م��ؤه��ل��ة للتعامل م��ع الطلبة
ب��أس��ل��وب ي��وف��ر ل��ه��م ال��راح��ة
والبيئة املناسبة لالجابة على
االختبارات الفتا في الوقت ذاته
أن أبوابه مفتوحة في حال ملس
الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل
في أي من اللجان.
وق��ال :إن (التربية) ماضية
ف��ي تطبيق لوائحها املعنية

وزير التربية أثناء اجلولة التفقدية مبنطقة العاصمة التعليمية

باالختبارات وأبرزها احلفاظ
على ج��ودة التعليم ومحاربة
ظاهرة التفوق والنجاح الوهمي

مشيرا إلى أن هذا يصب بالنهاية
ف��ي مصلحة الطالب ليحصل
على مستوى علمي جيد يؤهله

الستكمال دراس��ات��ه اجلامعية
دون تعثر.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل بني

ال��ع��ازم��ي أن ف���رص التعليم
اجلامعي واملهني واحلرفي في
كافة مؤسسات التعليم العالي

متوفرة مبقاعد تكفي الطلبة
الكويتيني واب��ن��اء الكويتيات
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون اخ��ت��ب��ارات
الثانوية العامة داعيا الطلبة
إلى اختيار تخصصات جامعية
تناسب م��ه��ارات��ه��م وق��درات��ه��م
وتثمر في تنمية البالد.
من جانبه قال املوجه الفني
مل���ادة ال��ري��اض��ي��ات ف��ي وزارة
ال��ت��رب��ي��ة ع��ب��دال��رزاق البغلي
ف��ي تصريح مماثل أن اختبار
الرياضيات أمس كان مبستوى
الطالب املتوسط وجميع األسئلة
كانت من ضمن املنهج الدراسي.
بدوره قال املوجه األول للغة
الفرنسية مبنطقة مبارك الكبير
التعليمية باإلنابة بدر العجمي
ف��ي تصريج مماثل أن اختبار
اللغة الفرنسية ال���ذي أج��ري
أمس امتاز بالسهولة والوضوح
ولم ترد حوله أي استفسارات.
وأض���اف العجمي أن جلان
ال��ت��ص��ح��ي��ح ب����دأت بتصحيح
االختبارات في الساعة التاسعة
مساء امس ومن املتوقع االنتهاء
م��ن��ه��ا م��س��اء ال��ي��وم.ي��ذك��ر أن
اختبارات الصف الـ  12بقسميه
االدب����ي وال��ع��ل��م��ي ال���ى جانب
التعليم الديني انطلقت صباح
أم��س األح���د وتستمر إل��ى 30
مايو احلالي.

وفاة طالبني كويتيني في
حادث مروري باألردن
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد
العازمي أمس وفاة طالبني كويتيني إثر حادث مروري في
اململكة األردنية الهاشمية.
ونعى الوزير العازمي في تصريح صحفي الفقيدين
الطالبني عبدالله حيدر وعدنان الشولي اللذان وافتهما
املنية اث��ر احل��ادث مشيرا إل��ى أن وزارة التعليم العالي
تلقت ببالغ احل��زن واألس��ى أول أمس نبأ وف��اة الفقيدين
داعيا املولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم
ذويهما الصبر والسلوان.
وأكد العازمي أن امللحق الثقافي على تواصل دائم مع
اجلهات املعنية ملتابعة اإلج��راءات الالزمة من اجلانبني
االردني والكويتي ،كما أن وزارة التعليم العالي تتابع عن
كثب كافة املستجدات.
وأض��اف بالقول“ :واذ يؤسفنا تلقي النبأ نؤكد على
حرصنا على متابعة أي طارئ يحدث مع أبناءنا الطلبة من
خالل رؤساء املكاتب الثقافية”.
وب�ين أن ال���وزارة وعبر املكتب الثقافي تابعت امتام
اإلج��راءات الالزمة لنقل جثماني الفقيدان مؤكدا حرص
الوزارة على سالمة أبناءها الطلبة.
ودع��ا كافة الطلبة ال��دارس�ين في اخل��ارج ال��ى توخي
احلذر اثناء القيادة مبينا ان املكاتب الثقافية في كافة دول
االبتعاث التدخر جهدا جتاه تسهيل اإلجراءات الالزمة في
اي طارئ يتعرض له أبناءه الطلبة مع اجلهات املعنية.

أشاد بدعم وزير «الشؤون» جلهود اجلمعية

خالل مشاركته في غبقة اجلمعية الصيدلية الكويتية

املزيني :كلمات سمو األمير
نبراس جلمعية املياه الكويتية

وزير الصحة :تشكيل رابطتي «الصيدلة اإلكلينيكية»
و«التطوير املهني للصيادلة» لدعم قطاع الصيدلة

أك��د الدكتور صالح
املزيني رئيس جمعية
املياه الكويتية أن كلمات
ص��اح��ب ال��س��م��و أمير
ال��ب�لاد الشيخ صباح
األح���م���د ف���ي رس��ال��ت��ه
املوجهة إل��ى اجلمعية
مبثابة نبراس تهتدي
به في تنفيذ برامجها
وإسهاماتها في تنمية
وإدارة املصادر املائية
وب���دوره���ا ال��ت��وع��وي
بأهمية احملافظة على
د .صالح املزيني
املياه من الهدر.
وق����ال امل��زي��ن��ي إن
“سموه ش��دد على أن
ملف ادارة املياه واستدامتها اح��د اهم
القضايا التي متثل حتديا كبيرا للدولة
نتيجة تزايد الطلب على املياه” ،ولفت
إلى ان “األمر يتطلب استثمارات مالية
ضخمة على ح��س��اب م��ج��االت التنمية
واالستثمار في املواطن الكويتي الذي
يعد الدعامة األساسية الستقراره وتقدمه
وتطوره ولذلك يتطلب ترشيد اإلنفاق
واحل��د م��ن االستهالك اجل��ائ��ر وإص��دار
االستراتيجية الوطنية للمياه توضح
التوجهات املستقبلية ل��دول��ة الكويت
وخطة عملها حيال استهالك املياه”.
وأشاد بحث سمو األمير خالل مقابلته
السامية مع مجلس ادارة جمعية املياه
بالتنسيق مع جميع اجلهات في الدولة
الت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم لترجمة توجيهاته
السامية وترشيد اإلنفاق مبا ينسجم مع
متطلبات املصادر واالستخدامات ،مشيرا
إلى ان “معالي وزير الشؤون االجتماعية
وال��ع��م��ل س��ع��د اخل����راز وال����ذي حضر

امل��ق��اب��ل��ة وع���د بتنفيذ
توجيهات سمو األمير
مب���ا ي��ت��ع��ل��ق بترشيد
اإلن���ف���اق واس��ت��ه�لاك
املياه ومواكبة مبادرة
صاحب السمو األمير
وما اقترحه من خطوات
ل��وق��ف ال��ه��در ،م��ؤك��دا
ع��ل��ى أن م��ل��ف ترشيد
املياه متشعب ومتعدد
العناصر وعلى جمعية
امل���ي���اه ال��ك��وي��ت��ي��ة ان
تسهم في حتقيقه وان
استهالك املياه ليس له
مبرر وعلى أن الوقت قد
حان لتعريف املستهلك
بأهمية امل��ي��اه والتكلفة التي تتحملها
الدولة وأن الترشيد هو املكسب املستقبلي
لألجيال املقبلة”.
وأض��اف الدكتور صالح املزيني أن
وزي���ر ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل
بني خ�لال املقابلة ان “الوقت يستدعي
مراجعة شاملة وتقييم الواقع والرؤية
املستقبلية  2035التي سوف تواجهها
الدولة على طلب املياه” ،مشيرا إلى تأكيد
الوزير على ان جمعية املياه الكويتية
لها دوره���ا ف��ي ه��ذا املضمار ف��ي احلث
على استخدام أدوات الترشيد وحمالت
التوعية.
وذكر أن جمعية املياه أهدت سمو األمير
خ�لال املقابلة درعها التذكاري وب��راءة
االخ��ت��راع في مجال ال��زراع��ة املستدامة
بنظام الصناديق املائية ومبا يتناسب
مع البيئة الكويتية واملسجلة دوليا باسم
الدكتور ف��واز شخير العنزي مستشار
جمعية املياه الكويتية للمشاريع املائية.

الشيخ الدكتور باسل الصباح في لقطة جماعية مع احلضور

أك���د وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور
باسل الصباح أن تشكيل رابطة الصيدلة
اإلكلينيكية والرابطة الكويتية للتطوير
املهني للصيادلة سيكون لهما فوائد جمة
ت��ع��ود ع��ل��ى مهنة ال��ص��ي��دل��ة وامل��واط��ن�ين،
وأضاف وزير الصحة خالل مشاركته الغبقة
التي أقامتها اجلمعية الصيدلية الكويتية
باألمس بحضور وكيل وزارة الصحة املساعد
لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور
عبدالله ال��ب��در وع���دد كبير م��ن الصيادلة
واملتخصصني في هذا املجال أن اإلع�لان عن
تشكيل الرابطتني كان أمرا متوقعا لتطوير
قطاع الصيدلة واملهنة بالذات.
بدوره أشاد وكيل وزارة الصحة املساعد

لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور
عبدالله البدر بتشكيل الرابطتني املذكورتني
معتبرا أنها سابقة أولى للعمل الصيدلي في
الكويت تسهم بشكل مباشر ومهني بحت في
تطوير العمل الصيدلي.
كما أش��اد النائب خليل عبد الله بجهود
جمعية الصيدلية الكويتية التي تستحق
ك��ل التقدير واالح��ت��رام وال��دع��م مثل باقي
اجلمعيات املهنية قائال أن اجلمعية تقوم
ب��دور كبير في نشاطها وحضورها املهني
والفني واالجتماعي وأن األيادي ممدودة لهم
للقيام بواجباتنا في اجلانب التشريعي .
ب��دوره أكد رئيس احت��اد م��وردي األدوي��ة
و الصيدليات فيصل املعجل على تعزيز

ال��ع�لاق��ة م��ع ال��ص��ي��ادل��ة لتطوير اخل��دم��ة
الصحية في الكويت وخلق آلية بني الصيادلة
واحت��اد مستوردي األدوي��ة كتجار التي قد
حتتاج إلى تقومي لوضعها في مجالها الطبي
والصحي بعيدا عن املصالح التجارية ،مشيدا
بالدور األساسي للصيادلة في احلصول على
ال��دواء بشكل سليم ومساندة اجلهاز الطبي
واألجهزة األخرى في اخلدمات الصحية.
من جانبه شكر رئيس جمعية الصيدلية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ص��ي��دالن��ي ول��ي��د ال��ش��م��ري
رع��اي��ة وزي���ر ال��ص��ح��ة لغبقة اجلمعية،
مشيرا إل��ى أهمية تشكيل رابطة الصيدلة
اإلكلينيكية والرابطة الكويتية للتطوير
املهني للصيادلة ال��ت��ي مت اإلع�ل�ان عنهما

خالل الغبقة الرمضانية باألمس ،وأضاف:
تسعى جمعية الصيدلية من خالل تشكيل
الرابطتني املذكورتني إلى رفع مستوى مهنة
الصيدلة والعلوم املتعلقة بها وتطويرها،
ورفع مستوى اخلدمات الدوائية للمواطنني
وضمان تقدمي أفضل اخلدمات لهم.
من جهته قال أمني عام جمعية الصيدلية
الكويتية الصيدالني علي ه��ادي :ما مييز
غبقتنا ه��ذا ال��ع��ام ه��و إش��ه��ار أول��ى رواب��ط
اجلمعية الصيدلية الكويتية التي تدعم كافة
اجل��ه��ود للنهوض باخلدمات الصيدالنية
 ،وأمت��ن��ى لهما التوفيق ف��ي خدمة القطاع
الطبي وتطوير العمل الصيدالني ورفعته
في الكويت.

اإلجراءات ..توجيه إنذار ثم مخالفة وأخير ًا قطع التيار

العدهان  :حمالت مكثفة لرصد سكن العزاب في مناطق «الفروانية»
استكماالً للحمالت امليدانية
التى تنفذها جلنة متابعة ظاهرة
سكن العزاب في مناطق السكن
اخل���اص و ال��ن��م��وذج��ي لرصد
املخالفني وإت��خ��اذ االج���راءات
بحقهم وفق األطر القانونية ،نفذ
قسم متابعة املخالفات الهندسية
التابع ملراقبة البناء ب���أدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة الفروانية
حملة على سكن العزاب مبناطق
خيطان وال��ع��م��ري��ة وال��راب��ي��ة
والتى تراسها رئيس النوبات
“أ” جابر البراك”،ب” سعود
بخيت “ ،ج” محمد زيد شمروخ
وامل��ف��ت��ش�ين خ��ال��د ال��ع��ت��ي��ب��ي ،
عبد الرحمن الرشيدي ،ناصر
العتيبي ومبارك العسكر والتى
أسفرت عن توجيه  59إن��ذارا َ
لعدد  59عقارا ً فضال عن التعامل
مع  4شكاوى لسكن العزاب.
وأكد مراقب عام البناء بإدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة الفروانية
املهندس مشعل العدهان بأن
مفتشي قسم متابعة املخالفات
الهندسية يعملون على قدم

وساق أثناء احلمالت التفتيشية
املستمرة لرصد سكن العزاب
وات��خ��اذ االج����راءات القانونية
بحقهم ب��ن��اءا ً على تعليمات
مباشرة من رئيس جلنة متابعة
ظاهرة سكن العزاب في مناطق
السكن اخل���اص والنموذجي
ونائب املدير العام لشئون قطاع
محافظتي الفروانية ومبارك
الكبير املهندس عمار العمار
بتطيبق ال��ق��ان��ون  125لسنة
 1992اخل���اص ب��ش��أن حظر
إسكان غير العائالت في مناطق
السكن اخلاص والنموذجي على
املخالفني بكل حزم دون تهاون.
وت��اب��ع م .العدهان بأنه مت
توجيه العديد م��ن االن���ذارات
مبنطقة خيطان قطعة “”10
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ش��ك��وى ع��زاب
مب��ن��اط��ق ال��ع��م��ري��ة وال��راب��ي��ة
ومبجرد إنتهاء املدة القانونية
ل��ل��ان�����ذارات س��ي��ت��م حت��ري��ر
مخالفات ملالك العقارات املخالفة
بالتنسيق مع إدارة التسجيل
العقاري ب��وازرة العدل  ،الفتاً
إلى أنه في حالة عدم إستجابة
م��ل�اك ال���ع���ق���ارات ف���ي إخ�ل�اء

م .مشعل العدهان

عقاراتهم املخالفة من العزاب
سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء
وامل��اء لقطع التيار الكهربائي
عنها.
وأض����اف م.ال��ع��ده��ان بأنه
ه��ن��اك متابعة دوري����ة لكافة
االن�����ذارات وامل��خ��ال��ف��ات التى
مت حترريها مسبقاَ فضال عن
متابعة امل��خ��اط��ب��ات املوجهة
ل��ل��وزارة املختصة ألستكمال
إجراءات قطع التيار الكهربائي

عن العقارات املخالفات  ،مؤكدا ً
على أن��ه هناك متابعة حثيثة
م��ن وزي���ر األوق����اف والشئون
االسالمية ووزير الدولة لشئون
البلدية فهد على الشعلة و مدير
ع���ام ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��دس أحمد
املنفوحي بالتعامل م��ع ملف
العزاب بكل حزم حلني القضاء
على ه��ذه الظاهرة التى بأتت
دخيلة على املجتمع الكويتي.
وب����دوره أك���د رئ��ي��س قسم
متابعة املخالفات الهندسية
بالفروانية وليد الدغر بأنه قد
مت وض��ع خطة عمل متكاملة
لرصد أكبر عدد من سكن العزاب
وات��خ��اذ االج����راءات القانونية
حيالهم وفق القانون  125لسنة
 1992حيث مت تكثيف احلمالت
امليدانية على منطقة خيطان
قطعة “ ”10فضال عن التعامل
مع  4شكاوى مبناطق العمرية
والرابية  ،الفتا ً إلى أن قد أسفرت
احلمالت عن توجيه  59إن��ذارا َ
لعدد  59عقارا ً.
وأض��اف الدغر ب��أن مفتشي
النوبة “أ” قد قاموا بتوجية15
انذار لـ 15عقار مخالف مبنطقة

خيطان قطعة “ ، ”10فيما قام
مفتشي النوبة “ب” بتوجيه 15
أن��ذار لعدد  15عقار والتعامل
مع شكوتني مبنطقتي العمرية
والرابية.
وت��اب��ع ال��دغ��ر ب��أن مفتشي
النوبة “ج” قد قاموا بتوجيه
 25إن��ذارا َ لــ 25عقارا ً مخالفة
إلى جانب التعامل مع شكوتني
لسكن عزاب مبنطقتي العمرية
والرابية ،مؤكدا ً على أنه سيكون
هناك حمالت مكثفة في االي��ام
املقبلة خالل الفترتني الصباحية
واملسائية للحني القضاء على
هذه الظاهرة التى بأتت تؤرق
اجلميع.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت ادارة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة امل��واط��ن�ين
واملقيمني ف��ي ح��ال وج���ود اي
شكوى تتعلق بالبلدية االتصال
على اخلط الساخن  139والذي
يعمل ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة أو
التواصل عبر مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي @ kuwmun
وسيتم التعامل معها على الفور
وات��خ��اذ اإلج����راءات القانونية
حيالها.

لصق إنذار

