
أطلقت من��اء اخليرية بجمعية 
اإلص��اح االجتماعي، حملة إي��واء 
إلنشاء دار إي��واء لأليتام وأسرهم 
ل��اج��ئ��ن ال��س��وري��ن ف��ي اململكة 
األردن��ي��ة الهاشمية، وال���ذي يعد 
م��ش��روع��اً من��وذج��ي��اً تسعى من��اء 
من خاله لتأهيل األيتام وأسرهم 
وإي��ج��اد بيئة خصبة لتنميتهم 

ومتييزهم.
وق��ال وليد البسام مدير إدارة 
ال��ع��م��ل��ي��ات وال��ت��م��ك��ن ف���ي من��اء 
اخل��ي��ري��ة: إن ال���دار تخدم األرام��ل 
واأليتام في ظل وجود ما ال يقل عن 
259 مليون أرملة في جميع أنحاء 
العالم تعيش ما يقرب من نصفهم 
في فقر مدقع، ووفقاً للتقارير األمم 
املتحدة، مبيناً أن هناك املاين من 
األرام���ل ف��ي العالم ال��ات��ي يعانن 
الفقر وال��ن��ب��ذ وال��ع��ن��ف والتشرد 
وامل��رض والتمييز بحكم األع��راف 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وت��رص��د املنظمات 
املعنية بشؤون امل��رأة واملنظمات 
احلقوقية العاملية مواجهة األرامل 
للعديد م��ن املشاكل ف��ي كثير من 
الدول، كما تواجه األرامل أيضاً في 
البلدان املتقدمة صعوبات بالغة، 
ب��دءاً بفقدان تغطية التأمن م��روراً 
بصعوبة احلصول على القروض 

لذا كانت هذه احلملة.  وأكد أن الدار 
تتكون من ن��ادي للطفولة املبكرة 
وي��خ��دم ال���ن���ادي م��رح��ل��ة م��ا قبل 
املدرسة ضمن نظام تعليمي منهجي 
يؤسس ل��ل��ق��راءة والكتابة وزرع 
القيم واالخ��اق اإلسامية يحتوي 
100 طالب وطالبة ودار للقرآن 
وروض��ة أهلية لتربية أبنائنا على 
كتاب الله ونسعى من خال الدار 
إل��ى خلق من��وذج مميز لشخصية 
ال��ط��اب م��ن خ��ال ط��رح منهجية 
م��دروس��ة وك���ادر ذو خبرة وشقق 
سكنية إليواء األيتام وأمهاتهم ومن 
في حكمهم من فاقدي الرعاية في 

هذه البيوت.
وأوض���ح أن ال���دار تعد مبثابة 
مسكناً لليتامى وأس��ره��م ومكاناً 
إلقامتهم وف��ي��ه يتلقون الرعاية 
واالهتمام وتقدمي الطعام والشراب 
للطفل اليتيم وما يكفيه من طعام 
صحي والتأكيد على أن هذه الدار 
هي مسكنه البديل فهو بيته اآلن 
إضافة إلى تربية األطفال واالعتناء 
ب��ه��م ل�����زرع األخ������اق ال��س��ل��ي��م��ة 
واآلداب االجتماعية وتعليمهم 
السلوك اإليجابي ليكونوا فاعلن 

في املجتمع وصاحلن له  وتعليم 
الطفل واالهتمام بإحلاقه باملدرسة 
وفقاً لعمره واملرحلة التي يدرس 
فيها واالهتمام باجلانب النفسي 
واالجتماعي فابد من توفير الرعاية 
النفسية واالجتماعية لألطفال في 
دور األي��ت��ام وااله��ت��م��ام باجلانب 
الصحي والرعاية لألطفال وعاج 
األم��راض الطارئة وتقدمي األنشطة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة لألطفال 
ومشاركتهم فيها بشكل فعال والعمل 
على اكتشاف قدراتهم وتطويرها 

وتنميتها
وت��اب��ع ال��ب��س��ام: ت��س��اه��م دار 
رعاية األيتام وأسرهم في تعزيز 
ق��درات األيتام ومتكينهم اجتماعياً 
واقتصادياً من خال بناء وجتهيز 
امل���راك���ز اخل���اص���ة ب��ه��م وت��وف��ي��ر 
مستلزماتهم الضرورية مبا يحقق 
املساهمة في رفع مستوى اخلدمات 
املقدمة لأليتام وأس��ره��م وتعزيز 
الظروف املساعدة في التحاق األيتام 
بالتعليم واملساهمة ف��ي تخفيف 
ال���ف���وارق االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ن فئات 
املجتمع واملساهمة في حماية األيتام 
وأسرهم وتأمن احلياة الكرمية لهم.

ضمن مشروعاتها التي تستهدف وصول 
املياه الصاحلة للمناطق شديدة االحتياج، 
أعلنت جمعية الرحمة العاملية البدء في تنفيذ 
21 بئر ماء ما بن ارتوازي وسطحي في عدد 

من القرى النائية داخل موريتانيا.
وق��ال رئيس القطاع العربي في جمعية 
الرحمة العاملية بدر بورحمة: إن اجلمعية 
ومن خال تلك اآلبار تستهدف وصول املياه 
العذبة ألكثر م��ن 40 أل��ف محتاج يعانون 
العطش ون��درة املياه، وهو ما ينعكس سلباً 
على صحة السكان وأنشطتهم االقتصادية 

املتمثلة في الرعي والزرع.
وأض����اف: ف��ي ك��ل ع��ام وم��ع ح��ل��ول فصل 
الصيف وارت��ف��اع درج��ات احل���رارة، تتجدد 
معاناة املوريتانين ج��راء نقص امل��ي��اه أو 
انعدامها، فيصبح العديد من السكان عاجزين 
ع��ن توفير احتياجاتهم اليومية م��ن مياه 
الشرب خاصة في املناطق النائية، كما أنه 
وفي ظل ندرة اآلبار االرتوازية املتوفرة تكون 

اآلبار التقليدية ذات املياه الضحلة والقليلة 
هي الوسيلة الوحيدة لتوفير املياه للبشر 

واملاشية وسقي الزرع.
وتابع: تعمل الرحمة العاملية على املساهمة 
في حل مشكات نقص املياه، عبر حفر اآلبار 
االرت��وازي��ة والسطحية وال��ب��رادات املائية، 
ومحطات امل��ي��اه، ف��ي ال���دول واملناطق التي 
تعاني اجلفاف وشح املياه، بهدف التخفيف 
عن الناس أعباء احلصول على املياه الصاحلة 
للشرب، واحلفاظ على املجتمعات البشرية 

بتوفير هذه الضرورة احلياتية املُلحة.
وتعد موريتانيا من البلدان األكثر هشاشة 
ف��ي م��ج��ال امل��ي��اه ح���ول ال��ع��ال��م، فبحسب 
ال��ت��ق��دي��رات ف���إن %30 ف��ق��ط م��ن ال��س��ك��ان 
يحصلون على املياه الصاحلة للشرب، في ظل 
موجات اجلفاف التي تؤدي إلى  نضوب املياه 
السطحية وشبه السطحية، في بلد مترامي 
األط��راف يعاني مشكات متراكمة في البنية 

التحتية املائية.
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15 يوليو املقبل 4 حتى  خالل الفترة من 

»التربية« تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني 
للمرحلة الثانوية للعام الدراسي احلالي 

قال الوكيل املساعد للتعليم العام بوزارة 
التربية أسامة السلطان: إنه مت اعتماد جداول 
امتحانات )ال��دور الثاني( للمرحلة الثانوية 
للقسمن العلمي واألدب��ي والتعليم الديني 
وطلبة امل��ن��ازل للعام ال��دراس��ي )2020-
2021( التي ستنطلق في الفترة من 4 حتى 

15 يوليو املقبل.
وأوض���ح السلطان ف��ي تصريح صحفي 
أمس، أن هناك 15 دقيقة ستضاف على زمن 
االمتحانات لكل مجال دراس���ي وذل��ك ملنح 
الطلبة وقتاً لقراءة التعليمات والتأكد من عدد 
أوراق األسئلة إضافة إلى نصف ساعة لطلبة 
)صعوبات التعلم( في جميع املواد وذلك بناء 

على قرار مجلس التوجيهات العامة.
وكانت وزارة التربية الكويتية، قد اختتمت 
أم��س، اخ��ت��ب��ارات مرحلة الثانوية العامة 

للصف الثاني عشر )القسم األدبي - التعليم 
الديني( للفصل الثاني من العام الدراسي 
2020-2021، وذلك بعد انتهاء اختبارات 

القسم العلمي يوم أمس األول.
وأعربت ال���وزارة في حسابها على موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( عن التهنئة 
ألبنائها الطاب والطالبات مبناسبة نهاية 
االخ��ت��ب��ارات متمنية ل��ه��م دوام التوفيق 

والنجاح.
وكانت اختبارات طلبة الصف الثاني عشر 
)القسم العلمي( قد انتهت يوم األربعاء بأداء 

اختبار مادة الدستور وحقوق اإلنسان.
يذكر أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني 
ملرحلة الثانوية ألق��س��ام العلمي واألدب��ي 
والتعليم الديني وطلبة املنازل انطلقت في 

12الثامن يونيو اجلاري. جداول امتحانات الدور الثاني للصف ال� 

يؤكد  الورقية  االختبارات  بعقد  التربية  وزارة  جناح 
األم���ور  ب��زم��ام  األخ����ذ  ع��ل��ى  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ق����درة 

»مناء اخليرية« تطلق حملة إيواء 
لالجئني السوريني في األردن

وليد البسام

43 ألف محتاج بورحمة: يستفيد منها 

21 بئر ماء  »الرحمة العاملية« تنفذ 
في القرى واملناطق احملتاجة مبوريتانيا

معاناة كبيرة لدى األهالي في احلصول على املياه

بلدية »العاصمة« 
22 مخالفة بناء  حررت 

في مايو املاضي
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أسامة السلطان

حثت جمعية املهندسن الكويتية خريجي 
الثانوية العامة وأولياء أمورهم على اختيار 
التخصصات ال��دراس��ي��ة ال��ت��ي يحتاجها 
القطاعان العام واخل��اص ، مؤكدة وجود 
تشبع في الكثير من التخصصات مما يعرقل 
عملية احل��ص��ول على عمل وخ��اص��ة لدى 

اجلهات احلكومية. 
وق��ال رئيس اجلمعية املهندس فيصل 
ال��ع��ت��ل ف����ي  ت��ص��ري��ح مب��ن��اس��ب��ة جن��اح 
االختبارات للثانوية العامة: ونحن نهنئ 
أبناءنا وإخواننا الطلبة خريجي الثانوية 
العام العامة فإننا ندعوهم ال��ى االختيار 
الصحيح ملستقبلهم ونحذر من عدم دراسة 
الفرص املتاحة للدراسة واالختيار اجليد 
للتخصصات التي اليزال السوق في الكويت 
يعاني النقص منها، مضيفا أننا نأمل بأن 
تكون خطط االبتعاث والقبول اجلامعي 
خلريجي الثانوية العامة متواءمة ومتطلبات 

السوق للمرحله القادمة .
وأع���رب العتل ع��ن األم��ل ف��ي أن يسارع 
ديوان اخلدمة املدنية  الى طرح التخصصات 
ال��ت��ي يحتاجها ال��س��وق احمل��ل��ي وخاصة 
اجل��ه��ات احلكومية ، مشيرا ال��ى ض��رورة 
وج��ود عملية رب��ط الكتروني بن الديوان 
والتعليم العالي وهيئة ال��ق��وى العاملة 

للتحديث املستمر لقوائم االحتياجات لسوق 
العمل. 

وأكد أن النجاح الكبير الذي لقيته عملية 
االختبارات التحريرية التي قامت بها وزارة 
التربية وتأمن اختبار ملا يقارب 50 ألف 
طالب وطالبة يجب أن تتوج بالتوجيه 
السليم لهؤالء الطلبة الختيار تخصصات 
ت����واءم ب��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��دول��ة ورغ��ب��ات 
الناجحن والناجحات ف��ي نفس الوقت، 
الفتاً إلى أن التكدس في بعض التخصصات 
لم يعد أمراً مقبوالً وعلينا أن نوجه أبناءنا 
التوجيه الصحيح بالتعاون بن اجلهات 
احلكومية املعنية وحتى مؤسسات املجتمع 

املدني. 
وأشار إلى بعض التخصصات الهندسية 
التي ميكن أن تواجه بعض املشاكل في العمل 
لدى القطاع احلكومي بشكل خاص، الفتاً إلى 
أن القطاع الطبي في الكويت يستقبل سنويا 
عددا محدودا جدا من مهندسي املعدات الطبية 
وكذلك األمر بالنسبة لتخصصي الهندسة 
الصناعية وال��ب��ت��رول، إال أن��ه يعاني من 
نقص في التخصصات النادرة مثل هندسة 
امليكاترونكس، والبرمجة والكمبيوتر 
واالت��ص��االت واألم��ن السيبراني ، هندسة 
األم��ن والسامة والهندسة البيئية وهي 

تخصص اليوجد له تصنيف أو أسم حتى 
اآلن لدى ديوان اخلدمة املدنية . 

وأوض��ح العتل أن التحضيرات الكبيرة 
التي نشهدها ه��ذه األي��ام من قبل البعثات 
الداخلية واخل��ارج��ي��ة وج��ام��ع��ة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي 
ستكون مثمرة بعد سنوات قليله في حال 
مت توجيه أبناءنا الطلبة التوجيه الصحيح 
لدراسة التخصصات التي ستسد الثغرات 
بسوق العمل وتساهم في تعديل التركيبة 
السكانية وحتقق مزيداً من االستقرار في 
ال��دول��ة واملجتمع عموما ، مجددا التهنئة 
خلريجي الثانوية العامة ولذويهم ومشيداً 
باجلهود التي ملسناها من قبل وزارة التربية 

وكذلك املعنين في وزارة التعليم العالي.

دعا خريجي  الثانوية  إلى االختيار الصحيح ملستقبلهم 

العتل: لدينا تشبع لكثير من املهن 
ونقص  في بعض التخصصات الهندسية 

م. فيصل العتل

أعلنت إدارة العاقات العامة في بلدية 
الكويت ع��ن قيام إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء، تنفيذ جوله ميدانية لرفع كل ما 
يعمل على تشويه املنظر العام للمحافظة 
من خ��ال محاصرة األس��واق العشوائية 
التي يقيمها الباعه اجلائلن في الساحات 
ومصادرة ما بحوذتهم من بضائع ومواد 
غذائية تالفة، فضًا عن مخالفة احملال 
ال��ت��ج��اري��ة الس��ت��غ��ال م��س��اح��ات ب��دون 

ترخيص من البلدية. 
وأوض���ح مدير إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
فهد ال��ق��ري��ف��ة، ب��أن ال��ه��دف م��ن اجل��والت 
امليدانية املكثفة رص��د املخالفن وإتخاذ 
كافة االجراءات القانونية بحقهم، الفتاً إلى 
أن الفريق الرقابي ب��إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق يولي إهتماما بالغا برفع 
مستوى النظافة باملناطق التي تقع حتت 
مسئوليته، فضاً عن رفع كل ما يعمل على 
تشويه املنظر اجلمالي ويعيق الطريق 
بجميع املناطق وذل��ك من خال اجلوالت 
امليدانية ال��دوري��ة التي يقوم بتنفيذها 

للحفاظ على املنظر احلضاري للمحافظة. 
وأك���د القريفة على ت��واص��ل اجل��والت 
امليدانية من قبل الفريق الرقابي ب��إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق ، مبيناً 
ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص ع��دم ت��ه��اون الفريق 
الرقابي في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
حيال املخالفن لائحة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق. 

وأشار إلى أن اجلولة امليدانية التي مت 
تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بالنوبة 
)ج( مبنطقة سعد العبدالله، قد أسفرت 
عن حترير 4 مخالفات بائع متجول، فضاً 
عن حترير مخالفة استغال مساحة حملل 

جتاري دون ترخيص من البلدية. 

وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من 
قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق، الفتاً إلى عدم تهاون 
الفريق الرقابي في اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية حيال املخالفن لائحة النظافة 

العامة وإشغاالت الطرق.

خالل جوله ميدانية للفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة 

4 مخالفات   بلدية »اجلهراء«  حترر 
بائع متجول ومخالفة استغالل مساحة

مخالقة استغال مساحة

حملة »إيواء«

حترير مخالفة بناء في »العاصمة«

أكد مدير إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية بفرع بلدية 
محافظة العاصمة م.يوسف البذالي، من خال إحصائية 
لشهر مايو املاضي بأن اجلوالت امليدانية املكثفة التي نفذها 
الفريق الرقابي على العقارات مبختلف املناطق بأنحاء 
احملافظة التي جاءت بغرض الكشف على جميع مخالفات 
البناء و التأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بالتراخيص 
الهندسية وع��دد األدوار املسموح بها طبقا للتراخيص 
املمنوحة لهم من قبل البلدية قد أسفرت عن حترير 22 
مخالفة بناء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه املخالفات قد 
مت حتريرها بعد انتهاء املهلة القانونية من تاريخ وضع 
ملصق اإلن��ذار وسيتم رفعها إلى اإلدارة القانونية التخاذ 

اإلجراءات القانونية بخصوصها. 
وأوضح بأن اإلدارة قد قامت بإصدار 98 شهادة أوصاف 
بالسكن اخل��اص والصناعي واإلستثماري ، 86 معاملة 
إنهاء إشراف فضا عن الكشف على 370 قسيمة صناعية 
للرد على كتاب الهيئة إلدارة التراخيص، إع��داد 204 رد 
للهيئه العامة للصناعة ، جتديد 144 عقد صناعي، فضاً 
عن إصدار 47 معاملة تنازل وإضافة أنشطة و5 معامات 
دمج وفرز إلى جانب 11 معاملة إلغاء إش��راف والتعامل 
مع 12 شكوى وإص��دار 15 كتاب بحث وحت��ري. وأش��ار 
إلى حترير 52 كتاب لوزارة الكهرباء واملاء إليصال التيار 
الكهربائي لعقارات، 3 كتب لتقوية التيار و6 كتب لقطع 

التيار عن عقارات مخالفة.


