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»الداخلية«: استمرار سحب املركبات في حال 
استخدام النقال وعدم ربط حزام األمان 
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»التربية« توقع مذكرة للتعاون
مع املركز الوطني للقياس السعودي 

وقع وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي 
الدكتور محمد الفارس واملدير التنفيذي للمركز 
الوطني للقياس باململكة العربية السعودية األمير 
الدكتور فيصل املشاري مذكرة للتعاون املشترك 
بني املركز الوطني لتطوير التعليم الكويتي واملركز 

الوطني للقياس السعودي.
 وقال الوزير الفارس في تصريح لـ )كونا( أمس 
االحد عقب التوقيع ان املذكرة تأتي من أجل تعزيز 
التعاون املشترك بني الدولتني الشقيقتني وعلى 
وجه اخلصوص تنفيذ مشروعي اختبارات القبول 
اجلامعي واختبارات الكفايات األساسية للمعلم 

)رخصة املعلم(.
 واكد ان توقيع مذكرة التفاهم يهدف الى تفعيل 
كثير من املشاريع الناجحة التي مت تطبيقها باململكة 
عــن طــريــق املــركــز ســـواء مبــا يتعلق باختبارات 
القدرات لدخول اجلامعة من طلبة الثانوية أو مبا 

يتعلق بقياس االختبارات اخلاصة برخصة املعلم.
 واضــاف ان »املركز الوطني يسعى الستغالل 
اخلبرات الرائعة املوجودة باملركز السعودي وهو 
ما يسعدنا كونها خبرات سعودية خالصة مبا 
يبني مــدى كونها تعكس فهما للواقع االجتماعي 

ملجتمعاتنا اخلليجية«.
 ولفت الى انها ستنجح( في الكويت ألنها انعكاس 
لطبيعة املجتمع مؤكدا ان تطبيق االختبارات املماثلة 

لن تكون ذات صعوبة لتبنيها في الكويت.
 واوضــــح ان الــقــائــمــني عــلــى املــركــز الكويتي 
سيقومون بــدراســة كيفية التطبيق واالدوات 
التي سيتم تطبيقها وما يحتاج للتطوير لتناسب 
اختبارات القدرات اخلاصة بجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي.
 وأعــرب الــوزيــر الــفــارس عن الشكر والتقدير 
للمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس باململكة 
العربية السعودية والعاملني باملركز على دعمهم في 

تنفيذ مشاريع تطوير التعليم بدولة الكويت.
 ومن جانبه قال مدير عام املركز الوطني لتطوير 
التعليم الدكتور صبيح املخيزمي في تصريح مماثل 
إن التعاون في مجال تبادل املعلومات وقواعد 
البيانات املتاحة سيتم في سرية تامة بحيث يساهم 
املركز الوطني للقياس في تقدمي خدمات الدعم 
التقني والفني واإلداري لتنفيذ مشاريع القياس لدى 

املركز الوطني لتطوير التعليم.
 واضاف أن تفعيل مذكرة التعاون سيتم من خالل 
تشكيل جلنة مشتركة بني اجلهتني تختص بتحديد 
اخلطط التنفيذية للمشاريع باإلضافة إلى قيامها 
بوضع الشروط ومتابعة تنفيذ املذكرة وحتديد 

أوجه الضوابط وااللتزامات لكل طرف جتاه اآلخر.
 يذكر أن مشروع بناء وتطبيق نظام االختبارات 
الوطنية للقبول اجلامعي يهدف العتبار نتيجة 
الطالب في االختبار معيارا أساسيا للقبول في أي 
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت 
وذلك من خالل إعداد وتطبيق االختبارات واملقاييس 

مبنهجية علمية.
 كما يهدف اختبار الكفايات األساسية للمعلم 
إلى متهني التعليم من خالل وضع معايير واضحة 
للمعلم تهدف إلى دخول األكفأ وضمان جودة املعلم 
بدولة الكويت.  ويعد املركز الوطني للقياس في 
اململكة العربية السعودية هو أحد أهم بيوت اخلبرة 
املتميزة في إعــداد وتطبيق االختبارات واملقاييس 
على املستويني االقليمي والعاملي حيث يعنى بتقدمي 
حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات 

والقدرات وتقوميها مبنهجية علمية.
 حضر التوقيع مدير مركز التقييم والقياس 
بجامعة الكويت الدكتور خالد الفاضل وامللحق 
الثقافي الكويتي بالرياض احمد اخلنفر ومدير ادارة 
املعلومات مبكتب التربية العربي لــدول اخلليج 

الدكتور محمد الشريكة.

 أكــدت وزارة الداخلية أمــس استمرار 
العمل بقرار سحب املركبة وحجزها ملدة “ال 
تتجاوز شهرين” مع فرض غرامة مالية اذ 
ضبط قائدها يستخدم الهاتف النقال باليد 
اثناء القيادة او في حــال عــدم استخدامه 

وركاب املقاعد االمامية حزام االمان.
ــرور  وقـــال الوكيل املساعد لــشــؤون امل
اللواء فهد الشويع خالل مؤمتر صحفي ان 
االدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ 
الــقــرار الـــذي شمل مستخدمي الــدراجــات 
النارية الذين ال يرتدون خوذة القيادة “بكل 
حزم” مع مراعاة احلاالت االنسانية للنساء 
وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة 
والعائالت “فمن غير املنطقي حجز السيارة 

في مثل هذه احلاالت«.
واضاف اللواء الشويع ان “رجال املرور 
يضعون مثل هــذه احلــاالت نصب اعينهم 
ولها كامل التقدير واالعتبار” مشدد على 
ان “اجلانب االنساني له كل االحترام وله 

االولوية على اجلانب امليداني«.
وأوضــح ان الهدف من تطبيق القرار هو 
احلفاظ على سالمة املواطن واملقيم إذ ثبت 
منذ اليوم االول لتطبيقه التزاما انعكس 
بــصــورة ايجابية حيث “انخفض معدل 
احلوادث من 375 حادثا يوم الثالثاء املوافق 
14 نوفمبر اجلاري الى 264 حادثا في اليوم 
الذي يليه كما انخفضت املخالفات املرورية 
من 4000 مخالفة وقوف في املمنوع او فوق 
االرصفة الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل 

املادة 207 من قانون املرور«.
وأفــاد بــأن مــدة احلجز “ليست شهرين 
في كافة احلاالت بل أقصاها شهرين” مبينا 
انها “متتد من يومني الى شهرين ويتوقف 
ذلك على سجل املخالف ومدى التزام القائد 
ــرور وآدابــه ونراعي ظــروف كل  بقواعد امل

مخالفة على حدة«.
وأشار الى انه “في حال ضبط قائد مركبة 
مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب املركبة 

ومراعاة مدة احلجز في مثل هذه احلاالت 
تبعا لكل حالة على حدة«.

وذكر أن هناك مشاورات بني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح الصباح واعضاء مجلس االمة عبر 
الــقــنــوات التشريعية للعمل على تشديد 
عقوبات وغرامات بعض املخالفات اجلسيمة 

حماية البنائنا وشبابنا.
وقــال الشويع انــه مت طــرح مزايدة على 
الشركات املتخصصة بشأن توفير اماكن 
حلجز وحراسة السيارات وكذلك سحبها 
ونقلها من االماكن العامة وايوائها “تضمن 
حقوق مالك املركبة من اي تلف مع ضمان 

اصالحها بالكامل«.
وأضاف ان “التعاقد مع الشركة التي تقوم 
بسحب املركبات حاليا جرى في اطار االلتزام 
ــراف من  ــإش الكامل بــاألطــر القانونية وب
اجلهات الرقابية املعنية وعن طريق الدورة 

املستندية الكاملة” مؤكدا “التزام الداخلية 
بتنفيذ العقد مع الشركة وفق ما اشتمل عليه 

من بنود وما تضمنه من شروط«.
ــض شــركــة النقل العام  ــى رف ـــار ال وأش
جتــديــد العقد املــبــرم مــع )الــداخــلــيــة( منذ 
2009 ملطالبتها بزيادة االسعار وزيادة رفع 
السيارات وحجزها من 10 دنانير الى 25 
دينارا ورفع رسوم االيــواء واماكن احلجز 
من دينار واحد الى ثالثة دنانير “االمر الذي 

يعد مخالفا لالحكام العامة للدولة«.
ـــالدارة  ــام ل ــع ــر ال ــدي ــن جــانــبــه قـــال امل م
العامة للعالقات واالعـــالم االمني العميد 
عادل احلشاش خالل املؤمتر ان االجــراءات 
الرادعة ملخالفي القانون تستهدف املصلحة 
العامة للوطن وحماية ارواح وممتلكات 
مختلف فئات املجتمع. وأضــاف احلشاش 
انه “ال مجال للتهاون في تطبيق مواد قانون 
املـــرور مــن اجــل سالمة كــل فئات املجتمع 

وحتقيق املزيد من السالمة املرورية وحماية 
مستخدمي الــطــرق واحلـــد مــن احلـــوادث 

املرورية وخفض عدد الضحايا«.
وأوضح ان )االعالم االمني( اطلقت حملة 
ــالم  تــوعــويــة شملت مختلف وســائــل االع
املقروءة ومواقع التواصل االجتماعي اضافة 
الى اللوحات االلكترونية بالطرق الرئيسية 
لتعريف املواطنني واملقيمني ببنود القانون 

وحتذيرهم من جتاوزه.
ــورات  ــروش ــت طــبــاعــة ب وأفــــاد بــأنــه مت
توعوية بعدة لغات سيتم توزيعها على 
املواطنني واملقيمني على الطرق والتقاطعات 
من خالل التنسيق مع االدارة العامة للمرور 
مشيدا مبستوى التفاعل بني وزارة الداخلية 
واملواطنني واملقيمني الذي جتسد من خالل 
زيادة عدد املتابعني حلسابات الوزارة على 
مواقع التواصل االجتماعي خالل الفترة التي 

مت فيها اصدار القرار.

»األرصاد: أمطار متوقعة على البالد 
خالل األيام الثالثة املقبلة 

 توقع مراقب التنبؤات اجلوية في إدارة األرصاد 
اجلوية الكويتية عبدالعزيز القراوي سقوط أمطار 
متفرقة متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على 
البالد خالل االيام الثالثة املقبلة تبلغ ذروتها مساء غد 

الثالثاء وتستمر لصباح األربعاء.
وقال القراوي لـ )كونا( أمس األحد إن البالد تتأثر 
مبنخفض جوي سطحي قادم من أوروبا ومتمركز على 

شرق البحر املتوسط في اجتاه الشمال.
وأضـــاف أن هناك تأثير آخــر بــامــتــداد منخفض 
السودان املوسمي من جهة اجلنوب الغربي من شبه 
اجلزيرة العربية يقابلهما منخفض جوي متعمق في 

طبقات اجلو العليا مع تيار هواء نفاث بارد.
ــح الــقــراوي أنــه مع هــذه التأثيرات تتكاثر  وأوض
السحب وفرص سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا 
من مساء اليوم مبينا أن فرص سقوط األمطار الرعدية 
تبدأ عصر الثالثاء حتى صباح األربعاء مع نشاط 
للرياح اجلنوبية الشرقية أحيانا خالل فترة تساقط 
األمطار الرعدية. وأشار إلى أن ذلك يؤدى الى ارتفاع 
موج البحر أحيانا مع حتول الرياح إلى شمالية غربية 
معتدلة الى نشطة اعتبارا من مساء األربعاء املقبل 
مع تأثير امتداد املرتفع األوروبــي متوقعا انخفاض 

درجات احلرارة خالل نهاية األسبوع احلالي.

اللواء فهد الشويع و العميد عادل احلشاش خالل املؤمتر الصحافي

1126 خريجا اجلامعة العربية املفتوحة تستعد لالحتفال بتخريج 
تقيم اجلــامــعــة العربية املفتوحة في 
الكويت حفل تخريج 1126 طالبا وطالبة 
مــن الدفعة الثانية عشر للعام اجلامعي 
2017/2016 حتت رعاية معالي وزير 
التربية والتعليم العالي الدكتور محمد 
عبداللطيف الــفــارس فــي أرض املعارض 

مبنطقة مشرف قاعة رقم ثمانية مساء يوم 
ــد املــوافــق 3 ديسمبر 2017 فــي متام  األح

الساعة السابعة مساء.
 وقال مدير اجلامعة العربية املفتوحة في 
الكويت األستاذ الدكتور نايف إبجاد املطيري 
تتشرف اجلامعة بتكرمي هذه الكوكبة من 

ــذي أعدتهم اجلامعة  الطلبة اخلريجني ال
ليكونوا خير سفراء لها بعد أن نهلوا العلم 
واملعرفة خــالل األعـــوام التي قضوها في 
جامعتهم وبتفاعلهم مــع أساتذتهم عبر 
ــان برنامج  تخصصاتهم الــثــالث ســـواء ك
اللغة اإلجنليزية وآدابها أو برنامج تقنية 

املعلومات واحلــوســبــة أو برنامج إدارة 
األعمال آملني أن يساهموا في بناء نهضة 
كويت املستقبل ووضع التوصيات السامية 
حلضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى 
الشيخ صباح االحمد بتحويل الكويت الى 

مركز مالي نصب أعينهم.


