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أعلى معدل للشكاوى مت استقبالها في محافظة الفروانية

البلدية تستقبل  729شكوى من اجلمهور خالل يوليو املاضي
أوضح التقرير الذي أعدته إدارة
العالقات العامة ببلدية الكويت بأن
ع��دد ال��ش��ك��اوي ال��ت��ي مت استقبالها
عبر اخل��ط الساخن “  “ 139لقسم
ال��ط��وارئ ال��ت��اب��ع إلدارة اخلدمات
العامة وحتويلها إلى أف��رع البلدية
باحملافظات خالل شهر يوليو املاضي
قد بلغت  729شكوى شملت مجاالت
النظافة ال��ع��ام��ة (ش��ك��اوي وج��ود
مخلفات قمامة ،طلب حاويات نظافة
 ،وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار
أم��ام امل��ن��ازل وال��س��اح��ات  ،شكاوي
س��ق��وط (أش��ج��ار،ح��دي��د،إط��ارات،
سقوط عامود إن��ارة ،كثبان رملية ،
صخر  ،صلبوخ ) وشكاوي رمي دفان
وأن��ق��اض تعيق الطريق وشكاوي
س��ي��ارات ،ق���وارب ،شاليهات مهملة
 ،شكاوي باعة متجولني  ،ممارسة
ح��رف��ة متجوال ،ب��ي��ع م���واد غذائية
وخ�لاف��ه  ،شكاوي حيوانات نافقة
وش��ك��اوي إع�لان��ات ع��ش��وائ��ي��ة في
ال��ش��وارع وامل��ي��ادي��ن العامة تشوه
املنظر اجلمالي وحتجب الرؤية فضالً
عن تزويد املواطنني بأرقام البلدية

عبد السالم الكندري

املختلفة  .ومن جانبه أوضح مراقب
النقليات والطوارئ بإدارة اخلدمات
العامة عبد السالم الكندري بأن أعلى
معدل للشكاوي التي مت استقبالها من
اجلمهور كان في محافظة الفروانية
حيث بلغ عددها  172شكوى تلتها

محافظة األحمدي  152شكوى  ،الفتا
إل��ى أن محافظة اجل��ه��راء ج��اءت في
املرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوي
والتي بلغت  147شكوى فيما جاءت
محافظة العاصمة في املرتبة الرابعة
من حيث ع��دد الشكاوي حيث تلقت
 94شكاوى وجاءت محافظة حولي
في املرتبة اخلامسة حيث بلغ عدد
الشكاوي  89شكوى تلتها محافظة
مبارك الكبير في املرتبة السادسة
من حيث عدد الشكاوي املتلقاة والتي
بلغت  75شكاوى.
وأض����اف ال��ك��ن��دري ب���أن جميع
الشكاوي التي يتم استقبالها عبر
اخل���ط ال��س��اخ��ن “ ”139م��ن قسم
ال��ط��وارئ ال��ت��اب��ع إلدارة اخل��دم��ات
يتم إدخالها في جهاز احلاسب اآللي
وي��ت��م متابعتها م��ن ق��ب��ل موظفي
اخل��ط ال��س��اخ��ن بعد توجيهها إلى
جهات االختصاص في البلدية طبقا
للمحافظات .
وأشار إلى أن تطوير خدمة اخلط
الساخن واالرت��ق��اء بجودة خدماته
مستمرة تنفيذا لتوجيهات اإلدارة

العليا ف��ي البلدية م��ن أج��ل خدمة
اجلمهور والتواصل معهم من أجل
أن يكون كل فرد في املجتمع شريكا
في احلفاظ على بلدنا ملنع أي مظاهر
سلبية .
وب�ي�ن ب���أن امل��وظ��ف�ين ف���ي اخل��ط
الساخن ال يكتفون بتحويل الشكاوي
ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��أف��رع البلدية
باحملافظات بل يقومون مبتابعتها
حتى يتم التأكد من اإلجراءات التي مت
اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي
وإطالعه على تلك اإلجراءات .
وت��ط��رق ق��ائ�لا ب��أن خدمة اخلط
ال��س��اخ��ن حلقة ال��وص��ل ب�ين جهاز
ال��ب��ل��دي��ة واجل��م��ه��ور ومساعدتهم
ف��ي كافة امل��ج��االت التي تقع ضمن
اختصاصاتهم .
وأختتم الكندري تصريحه قائال
بأنه في حال وجود احلاالت الطارئة
في مختلف احملافظات التي تستوجب
احلل الفوري فإنه يتم حتريك آليات
ومعدات وعمال اإلدارة للعمل على
حلها ف���ورا م��ن أج���ل ت��ق��دمي أفضل
اخلدمات

للفصل الدراسي األول 2020/2019

وبأقصى سرعة ممكنة  ،إلى جانب
ال��ت��ع��اون م��ع مختلف امل��ؤس��س��ات

احلكومية في حالة وجود أي طارئ
م��ن خ�ل�ال دع��م��ه��م ب��آل��ي��ات وع��م��ال

البلدية والعمل بروح الفريق الواحد
من أجل حتقيق املصلحة العامة .

استنفار في املناطق التعليمية ملتابعة جتهيزات املدارس

«جامعة الكويت» :قبول « »187طالب ًا قطاعات «التربية» تواصل استعداداتها
للعام الدراسي اجلديد
وطالبة من غير الكويتيني
أعلنت مدير إدارة القبول ف��ي عمادة
القبول والتسجيل بجامعة الكويت هند
محمد السالم بأنه ق��د مت قبول ()187
طالبا وطالبة في كليات اجلامعة من غير
الكويتيني خريجي املرحلة الثانوية من
مختلف اجلنسيات وال��ذي��ن يسمح لهم
بااللتحاق باجلامعة ضمن الفئات احملددة
لهم.
ويشمل هذا العدد أبناء وأزواج أعضاء
هيئة التدريس باجلامعة ،أبناء وأزواج كل
من( الهيئة األكادميية املساندة  ،مدرسي
اللغات  ،أبناء العاملني باجلامعة ) ،أبناء
وأزواج الدبلوماسيني ،منح الرئيس
األعلى للجامعة ،الطلبة املقيميون بصورة
غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات،
أزواج الكويتيني ،أب��ن��اء ال��ش��ه��داء ،منح
الطلبة املتفوقني ،مواطنو دول مجلس
التعاون املقيمني في دول��ة الكويت .علما
ب��أن هناك بعض طلبة املنح الثقافية من
املرشحني للقبول في بعض الكليات لم
يبت في قبولهم حلني أدائ��ه��م اختبارات
ال��ق��درات األك��ادمي��ي��ة م��ع ب��داي��ة ال��دراس��ة
للفصل الدراسي األول .2020/2019
كما أشارت السالم إلى أن قبول الطلبة
غير الكويتيني قد مت وفقا لترتيب رغباتهم
في ضوء األع��داد احمل��ددة لهم في كل كلية
وفقا ل��ق��رار مجلس اجلامعة آخ��ذا بعني
االع��ت��ب��ار احل���دود ال��دن��ي��ا لقبول الطلبة
الكويتيني في الكليات املختلفة ،وسياسة
القبول التي تنص على أنه يشترط لقبـول
أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات
اجلامعة أال تقل نسبته في شهـادة الثانوية
أو معدله املكافئ عن أدن��ى نسبة للطلبة

هند السالم

الكويتيني املقبولني في نفس التخصص.
وأض��اف��ت ب��أن��ه سيتم إرس���ال رسائل
قصيرة عبر الهواتف النقالة إل��ى جميع

الطلبة املقبولني محددا فيها الكلية التي
مت قبول الطالب فيها ،وموعد تسجيله،
وأنه على جميع الطلبة التوجه إلى عمادة
القبول والتسجيل بالشويخ في املواعيد
احمل��ددة لهم مع ض��رورة مراعاة االلتزام
باحلضور شخصيا أو من ميثلهم في املوعد
احملدد واصطحاب املستندات املطلوبة.
وختمت م��دي��ر إدارة القبول بعمادة
القبول والتسجيل بجامعة الكويت السيدة
هند محمد السالم تصريحها بتهنئة الطلبة
املقبولني وذويهم على قبولهم في اجلامعة
متمني ًة للطلبة مبسيرة دراسية موفقة،
وتقدمت بالشكر اجلزيل لعميد القبول
والتسجيل ومساعديه على دعمهم إلدارة
القبول إلجناز أعمالها على النحو املطلوب،
كما تقدمت بالشكر جلميع موظفي إدارة
القبول لتعاونهم وإجنازهم األعمال املوكلة
إليهم بالسرعة املمكنة.

«زكاة العثمان» توزع  764برادة
مياه في جميع أنحاء الكويت

احمد باقر

أكد مدير جلنة زكاة العثمان
بجمعية النجاة اخليرية أحمد
باقر الكندري أن اللجنة تقوم
بتنفيذ مشروع ( سقيا املاء )،
موضحا أن امل��ش��روع يشمل
ع��دد  764ب��راد م��اء سبيل مت
توزيعها داخ��ل الكويت على
نفقة احملسنني ال��ك��رام ،داعيا
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أه���ل اخلير
وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء
من احملسنني من أه��ل الكويت
الكرام إلى دعم عمل اللجنة لكي
يتسنى لها تنفيذ هذا املشروع،
وذل���ك للتخفيف ع��ن الفقراء
واحملتاجني من معاناة احلر
في الصيف الشديد ،الفتا إلى
أن تكلفة ب���رادة امل��ي��اه بقيمة
 350دي��ن��ار شاملة التركيب
والتوصيالت الالزمة  ،وقال

البرادات موزعة داخل الكويت

ان مثل هذه املشاريع اخليرية
من شأنها تعزز مبدأ التكافل
االجتماعي بني املسلمني وتقدمي
ال��دع��م وال���ع���ون وامل��س��اع��دة
ألص���ح���اب احل���اج���ات وغ��ي��ر
القادرين واملتضررين .
مبينا أن البرادات موزعة في
جميع املناطق احملتاجة دون
استثناء ،ودع��ا الكندري اهل
اخلير ال��ى دع��م ه��ذا املشروع
رغبة في االجر والثواب ،الفتا

الى ان سقي املاء هو من افضل
ال��ص��دق��ات عند ال��ل��ه تعالى ،
ومي��ك��ن أله���ل اخل��ي��ر التبرع
للمشروع عبر االتصال باخلط
الساخن  99401011او رقم
اللجنة  ، 22667780كما ميكن
التبرع عن طريق االستقطاع
الشهري .
وزاد الكندري الى اننا نهدف
من وراء مشروع سقيا املاء الى
توفير امل��اء البارد للمارة في

ح��رارة اجلو الشديدة ،ابتغا ًء
للثواب من الله جل وعال فهي
حيث تعد صدقة ج��اري��ة عن
املتبرع لقول النبي صلى الله
عليه وسلم أفضل الصدقة “
سقي امل��اء “  ،وكذلك استفادة
العمالة الفقيرة التي تعمل
في احل���رارة من ه��ذا املشروع
امل���ب���ارك ،األم����ر ال����ذي يعمل
على حتقيق ص��ورة من صور
التكافل املجتمعي.

اج��ت��م��ع ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د
للتعليم العام في وزارة التربية
أس��ام��ة ال��س��ل��ط��ان م��ع م��دي��ري
وم��دي��رات امل���دارس ف��ي منطقة
اجلهراء التعليمية لالستماع إلى
مالحظاتهم قبل انطالق العام
الدراسي اجلديد.
وأكد مصدر تربوي أن األمور
مطمئنة ف��ي م���دارس اجل��ه��راء
والفروانية وال مشكالت لديها
في عملية االستعداد ،مبيناً أن
الفرق الهندسية في املنطقتني
تعمل على مدار الساعة إلصالح
أي أع��ط��ال فنية ت��رد م��ن قبل
م���دي���ري امل������دارس س����واء في
التكييف أو الكهرباء أو في أمور
الصيانة.
كما تستعد منطقة األحمدي
التعليمية الفتتاح  5م��دارس
ج���دي���دة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ص��ب��اح
األحمد تزامنا مع انطالق العام
الدراسي  2020-2019اجلديد
فيما أكد مدير الشؤون التعليمية
باملنطقة حمد السعيد أن منطقة
األحمدي التعليمية عملت على
توفير جميع أع��ض��اء الهيئات
اإلدارية والتعليمية في مختلف
التخصصات الالزمة باإلضافة
إلى تسكني الوظائف اإلشرافية
والتعليمية في األماكن الشاغرة،
موضحا أن املنطقة استلمت
روضة ابن حيان بشكل رسمي
واآلن ه��ي ج��اه��زة للتشغيل
واستالم أطفال مدينة األحمدي
بعد جتهيزها باألثاث وتوفير
العمالة املخصتة بالتنظيف.
وفي تصريح صحفي أدلى به
على هامش افتتاح روض��ة ابن
حيان ،أضاف السعيد إن املنطقة
ستشهد احتفاالت بافتتاح 5
م���دارس ف��ي «ص��ب��اح األح��م��د»
ضمن استعدادات العام الدراسي
اجل��دي��د ،ك��م��ا أن��ه��ا ستفتح 6
م���دارس ج��دي��دة خ�لال الفصل
ال���دراس���ي ال��ث��ان��ي ،م��ؤك��دا أن
الوزارة تعمل بصورة مبكرة في
آلية توزيع الهيئات التعليمية
واإلدارية وتسكني الشواغر بدءا
م��ن التسجيل اإللكتروني في
يناير من كل عام دراسي وحتى
شهر مارس.
وت����اب����ع :من��ن��ح امل��وظ��ف�ين
ال��ف��رص��ة على حت��دي��د الرغبة
ب��ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي ب��ح��س��ب تغير
ظروفهم خالل شهرين من انتهاء
موعد التسجيل اإللكتروني،
ثم يبدأ العمل شهر مايو على
ال��ت��وزي��ع ف��ي النقل اخل��ارج��ي
وال��داخ��ل��ي بحسب امليزانية
املعدة .وأشار إلى أن  300معلما
ومعملة ج��ددا التحقوا بسلك
التعليم ف��ي منقطة األح��م��دي
التعليمية بالتعاقد املباشر،
مؤكدا أن هذا العدد يساهم إلى
ح��د كبير ف��ي س��د احتياجات
امل������دارس م���ن ال��ت��خ��ص��ص��ات
املطلوبة ،إل��ى جانب التعاقد
احمللي والتعاقدات اخلارجية،
حيث أن هذه الكوادر ستغطي
احلاجة الفعلية ب��امل��دارس في
املراحل التعليمية األربع.
وأك���د السعيد أن ال���دورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة للمعلمني اجل��دد
ستنطلق مطلع سبتمبر املقبل في
مدرسة ماما أنيسة ،حيث سيتم
تخصيص أول يومني للجانب
اإلداري فيما يخص احلقوق
والواجبات ،ثم تبدأ التواجيه
املعنية كل توجيه على حده ي

أسامة السلطان

حمد السعيد

ال�س�ل�ط��ان :استمعنا مل�لاح�ظ��ات م��دي��ري
امل � � ��دارس ف ��ي «اجل � �ه� ��راء ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة»
«األحمدي التعليمية» تفتتح  5مدارس
ج ��دي ��دة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ص �ب ��اح األح �م��د
 300م�ع�ل�م� ًا وم�ع�ل�م��ة ال�ت�ح�ق��وا بسلك
التعليم في منطقة األحمدي التعليمية
«ال � � �ت� � ��رب � � �ي� � ��ة اخل� � � � ��اص� � � � ��ة» :جت� �ه� �ي ��ز
ال� � �ك� � �ت � ��ب ال� � � ��دراس � � � �ي� � � ��ة ب � ��ال � �ت � �ع � ��اون
م� � � ��ع «ال� � � � �ت� � � � ��وري� � � � ��دات وامل� � � � �خ � � � ��ازن»
ال � �غ � �ي� ��ص  :ج � � � ��دول زم � �ن � ��ي ل� ��وص� ��ول
أول � � � � ��ى دف� � � �ع � � ��ات امل � �ع � �ل � �م� ي��ن اجل � � ��دد
م� � � � ��ن ال � � � �ت � � � �ع� � � ��اق� � � ��دات اخل � � ��ارج � � �ي � � ��ة
بطرح املفاهيم املطلوبة بطرق
ال��ت��دري��س وامل��ن��اه��ج اجل��دي��دة
للمعلمني ،باإلضافة إلى التدريب
الفني املكثف الذي يقدم للمعلمني
اجل���دد ف��ي امل����دارس م��ن خالل
رؤس��اء األق��س��ام ب��إش��راف فني
مباشر من قبل التواجيه ،ناهيك
عن نشاط التواجيه في التدريب
املستمر بتنيظم ورش العمل
وال���زي���ارات امليدانية وت��ب��ادل
اخل��ب��رات وك��ل م��ا ينمي املعلم
ملصلحة الطلبة.
وم��ن جهته أك��د مدير إدارة
ال��ت��رب��ي��ة اخل���اص���ة ب��اإلن��اب��ة
ال��دك��ت��ور سلمان ال�لاف��ي على
استعداد اإلدارة التام الستقبال
العام الدراسي اجلديد -2019
 2020ف��ي م����دارس التربية
اخلاصة الثمانية عشرة ،مشيدا ً
بجهود جميع العاملني في الهيئة
التعليمية واإلدارية.
وأف��اد الالفي إنه جار إجناز
أعمال الصيانة ولم يتبق سوى
القليل منها وذلك حسب اخلطة
ال��زم��ن��ي��ة احمل�����ددة وب��ج��ه��ود
وت��ع��اون اجلميع ،م��ؤك��دا عدم
وج���ود أي م��ش��اك��ل أو تأخير
وسيتم تسليم العمل حسب
اخلطط احمل��ددة لكل منها وذلك
م��ع ب��دء ال��ع��د التنازلي للعام
الدراسي اجلديد.
وأضاف إنه متت زيارة جميع

املدارس التي فيها أعمال صيانة
واألم����ور تسير على م��ا ي��رام،
مشيرا ً الى انه مت تكليف منفذي
اخلدمة (عمال النظافة) لتنظيف
جميع مدارس التربية اخلاصة
إل���ى ج��ان��ب ت��وف��ي��ر ال��ب��اص��ات
وضباط األمن.
وح��ول استقبال طلبة املنح
ال���دراس���ي���ة م���ن دول مجلس
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ،ق��ال
الالفي :مت االستعداد الستقبال
طلبة املنح ال��دراس��ي��ة لكل من
سلطنة عمان ومملكة البحرين
الشقيقتني لتزويدهم بجميع
اخلدمات التعليمية والترفيهية
والصحية والدراسية ومت توفير
السكن الطالبي لهم وحتديد
فصولهم التعليمية”.
وت��اب��ع :ك��ذل��ك مت االن��ت��ه��اء
م��ن جتهيز ال��ك��ت��ب ال��دراس��ي��ة
بالتعاون مع إدارة التوريدات
واملخازن وسيوافوننا بها في
نهاية شهر أغسطس.
وأوض������ح أن ع����دد طلبة
م���دارس التربية اخل��اص��ة بلغ
ألفا وستمائة وواح��د وثالثون
طالبا وطالبة وعدد املستجدين
منهم مائة وإح��دى عشر طالباً
وطالبة.
وحول تقدمي دورات تدريبية
وتأهلية للمعلمني واملعلمات،
ق��ال ال�لاف��ي :اعتمدنا دورات

سلمان الالفي

ت��دري��ب��ي��ة ألع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة
التعليمية بالتنسيق مع إدارة
التطوير والتنمية وتشمل تلك
ال���دورات ع��دة مواضيع أهمها:
م��دخ��ل إل��ى التربية اخل��اص��ة،
أس��اس��ي��ات وق��واع��د استخدام
لغة اإلش��ارة ،القيادة الناجحة،
زراعة القوقعة وتعلم لغة برايل
لغة وكتابة.
أعلن الوكيل املساعد للشؤون
اإلداري��ة فهد الغيص عن جدول
زم��ن��ي ل��وص��ول أول���ى دف��ع��ات
املعلمني اجل��دد من التعاقدات
اخلارجية والتي تبدأ أولهما 4
سبتمبر املقبل حيث يبلغ عدد
الدفعات األول���ى التي ستصل
الكويت  86معلما ومعلمة من
دولتي تونس واألردن من أصل
 102معلم مت التعاقد معهم في
كلتا ال��دول��ت�ين ،مبينا أن عدد
املتعاقدين من األردن  91معلما
ومعلمة فيما بلغ عدد املتعاقدين
من تونس  101معلما ومعلمة،
أما معلمي فلسطني فبلغ عددهم
 321معلما ومعلمة بإجمالي
تعاقد م��ع املعلمني م��ن ال��دول
الثالث بلغ  513معلما ومعلما.
وذك���ر الغيص ف��ي تصريح
صحفي إن القطاع اإلداري أعد
خطة استقبال دفعات املعلمني
اجلدد من التعاقدات اخلارجية
ال��ذي��ن سيصلون ال��ى الكويت
األسبوع املقبل ووضع برنامجا
الستقبالهم من املطار ثم نقلهم
ال���ى م��رك��ز ال��ض��ي��اف��ة مبنطقة
الدسمة وتهيئة خدمات السكن
وال��ت��غ��ذي��ة وامل���واص�ل�ات لهم،
موضحا أن ال��وزارة أتاحت لهم
االستفادة من برنامج السلف
ب��واق��ع  200دي��ن��ار للسلفة
ال����واح����دة ث��ل�اث م����رات كحد
أقصى الى حني ترتيب إجراءات
استقرارهم في دولة الكويت.
وأض����اف إن ب��اق��ي دف��ع��ات
املعلمني م��ن فلسطني ستصل
تباعا حسب حجوزات الطيران
امل���ت���وف���رة س��ي��م��ا وان م��وع��د
وص��ول��ه��م ي��ت��زام��ن م��ع ع��ودة
املسافرين ال��ى الكويت ،مبينا
أن هناك تنسيقا مع اخلطوط
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ت��أم�ين
ح���ج���وزات امل��ع��ل��م�ين ف��ي دول
التعاقد ،ومنوها الى أن الوزارة
جتري حاليا استعدادات مكثفة
الستقبال العام الدراسي اجلديد
وذل���ك م��ن خ�لال خطة أعدتها
ادارة اخلدمات لتنظيف املدارس
وتوفير احتياجاتها من العمالة
واحلراسة بعد استالم املباني
املدرسية اجل��دي��دة إضافة إلى
وج����ود ارق����ام ه��وات��ف تعمل
على م���دار ال��س��اع��ة الستقبال
املالحظات من امليدان.

