
3 alwasat.com.kwمحليات

يشارك اليوم في اجتماع الوزراء الشباب في دول »التعاون«

الروضان يؤكد أهمية تعزيز التعاون
مع البحرين في مجال دعم الشباب 

دشن كنيسة مارمرقس الرسول لألقباط األرثوذوكس القائمة في »حولي«

البابا تواضروس الثاني: العالقات بني الكويت 
ومصر قوية ومتينة رسميا وشعبيا

ريا�ض عواد 

دشن« بارك » قداسة بابا اإلسكندرية 
وب��ط��ري��رك ال���ك���رازة امل��رق��س��ي��ة البابا 
ت����واض����روس ال��ث��ان��ي أم����س كنيسة 
مارمرقس الرسول لألقباط األرثوذوكس 
القائمة مبنطقة حولي التي تعد من 
أكبر الكنائس املصرية في دول مجلس 
التعاون بالصالة فيها وس��ط حشود 
ك��ب��ي��رة، وب��ح��ض��ور ممثلي ال��ط��وائ��ف 

املسيحية في الكويت. 
وق����ال ق���داس���ة ب��اب��ا اإلس��ك��ن��دري��ة 
وب��ط��ري��رك ال���ك���رازة امل��رق��س��ي��ة البابا 
ت��واض��روس الثاني ان ه��ذه الكنيسة 
املصرية ف��ي الكويت ه��ي أول كنيسة 
تبني وتبدء اخلدمة فيها خارج احلدود 
امل��ص��ري��ة ف���ي ع���ام 1961 بسماحة 
املسؤولني في هذا البلد الطيب وسماحة 
ومحبة أه��ل ال��ك��وي��ت وبفضل جهود 

قداسة البابا شنودة.
ولفت إل��ى الرعاية السامية لسمو 
األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ص��ب��اح االح��م��د أمير 
االنسانية للكنيسة وجلميع الطوائف 
وال��دي��ان��ات ال��ت��ي تعيش ع��ل��ى أرض 
الكويت الطيبة احملبة للسالم وبلد االمن 
واالمان، و انه ملس في سمو األمير وولي 
عهد االمني احملبة ورعايته للجميع دون 
النظر إل��ي دينهم وانتمائهم وه��ذه هي 
عملة نادرة في هذا الزمان داعيا الله ان 
ان يحفظهم ودميهم للكويت بلد احملبة 

والسالم.
ولفت إل��ى أن العالقة ب��ني الكويت 
ومصر عالقات ضاربة في جذور التاريح 
علي املستوي الشعبي والرسمي الن 

البلدين يجمعها مصير واحد
وهنأ املصريني بالعيش في الكويت 
بلد احمل��ب��ة وح��ب امل��س��ؤول��ني وشعب 
الكويت احملبة لإلنساية ال��ذي يعيش 
بينهم جيمع الديانات والطوائف دون 

تفرقة بينهم
وشدد على إعجابه الشديد بكاتدرائية 
مارمرقس الرسول في الكويت، وبسمو 
األم��ي��ر وول���ي ع��ه��دة االم���ني وحكومته 
الرشيدة أهل الكويت وشعبها وروحهم 
الطيبة ومحبتهم الكبيرة، برجال األمن 

على جهودهم الكبير في حفظهم االمن.
وحتدث البابا تواضروس عن تدشني 
قلب االنسان الى الله وقال »كل االنسان 
لديه ما يسمى باجلهاز الروحي الذي 
يتكون من القلب والعني واالذن«، مشيرا 
الى ان االذن هي التي تسمع وصايا الله 
ليعمل بها صاحبها، اما العني فاذا كانت 
بسيطة اصبح اجلسد كله نيرا واذا كانت 
شريرة يكون اجلسد كله مظلما، اما القلب 
الذي وضعه الله داخل االنسان ال يراه 

احد سواه ويعد محطة اللقاء مع الله.
واك��د ان الصالة هي الوسيلة التي 
متسح القلب ليصير مقدسا، مشيرا الى 
ان القلب اثناء النوم ينبض تسبيحا 
لله، والب��د ان تخرج الصالة من القلب 
ال اللسان. وأوض��ح ان اعمال الرحمة 
تقرب اإلنسان الى الله وليس لها حدود 
وال تقتصر على املال فقط وامنا ميكن ان 
تكون ابتسامة او كلمة طيبة او بالروح 
الوديعة واحمل��ب��ة، واألم��ان��ة وجميعها 
اعمال في استطاعت أي انسان وتقربه 

إلى الله.

البابا تواضروس الثاني يدشن الكنيسة
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 أكد وزير التجارة والصناعة 
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
خ��ال��د ال��روض��ان أم��س الثالثاء 
اهمية تعزيز التعاون مع مملكة 

البحرين في مجال دعم الشباب.
 واضاف الوزير الروضان في 
تصريح ل� )كونا( لدى وصوله 
الى املنامة في زي��ارة رسمية ان 
كال البلدين يعمالن على تعزيز 
التعاون في مجال دعم الشباب 
وتطويره ال سيما بعد اختيار 
دول��ة الكويت عاصمة للشباب 

العربي لهذا العام.
 واوض��ح ان اجتماعا ل��وزراء 
الشباب في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية من املقرر 
عقده في املنامة اليوم األربعاء 
سيبحث س��ب��ل مت��ك��ني الشباب 

اخلليجي وتوحيد آليات دعمه.
 ي��ذك��ر ان��ه ك��ان ف��ي استقبال 
الوزير ال��روض��ان ل��دى وصوله 
الى مملكة البحرين وزير شؤون 
الشباب وال��ري��اض��ة البحريني 
ه���ش���ام اجل�������ودر وع������دد م��ن 
املسؤولني البحرينيني واملستشار 
ف��ي السفارة الكويتية عبدالله 

الشطي.

 ومن املقرر ان يلتقي الوزير 
ال���روض���ان خ���الل زي���ارت���ه ال��ى 
اململكة وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة البحريني زاي��د بن 
راش��د الزياني ويحضر افتتاح 
مؤمتر الشباب ال��دول��ي التاسع 

اضافة الى املشاركة في اجتماع 
وزراء الشباب والرياضة لدول 

مجلس التعاون الذي سيعقد.

الوزير خالد الروضان أثناء وصوله الى املنامة

»حماية الطفل« تقيم احتفالها السنوي بشعار »لنصونهم معا كي يعيشوا سعداء« 

 عايدة العلي: رعاية الطفل واجبة
على كل فرد وأسرة

 أق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حلماية الطفل مساء أم��س األول 
احتفالها ال��س��ن��وي حت��ت شعار 
)ل��ن��ص��ون��ه��م م��ع��ا ك��ي يعيشوا 
س��ع��داء( ال���ذي ي��ه��دف ال���ى نشر 
ال��ف��رح واالم���ن والطمأنينة لدى 
االطفال واعطائهم مساحة واسعة 
من احلرية للتعبير عما يجوب في 

داخلهم.
 واك��دت رئيسة مجلس األمناء 
ف��ي ج��ائ��زة س��م��و ال��ش��ي��خ سالم 
العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة 
سالم العلي راعية االحتفالية في 
تصريح ل� )كونا( اهمية التوعية 
بحقوق الطفل وتأهيله وصونه 
من أي اذى خصوصا وان االطفال 
جزء من املجتمع وهم ثروة الوطن 

ومستقبله.
 وق���ال���ت ان رع���اي���ة ال��ط��ف��ل 
وحمايته تعد حقا وواجبا على كل 
فرد واس��رة معتبرة ان شعار هذا 
العام يؤكد مدى اهتمام اجلمعية 
بالطفل من كافة اجلوانب وضمان 

حقوقه على اكمل وجه.
 واش������ادت ب��ج��ه��ود جمعية 
الطفل وسعيها الدائم الى رعايته 
وحمايته وال��دع��وة لتوفير حياة 

كرمية له مبينة ان اجلمعية منذ 
اش��ه��اره��ا وه��ي ت��دع��و ل��ض��رورة 
محاربة العنف ضد االطفال ونشر 
الوعي بحقوقهم وال��ت��زام الدولة 
ب��ك��اف��ة امل��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات 
ال��دول��ي��ة واي��ض��ا ق��ان��ون الطفل 
رق���م )21( ال����ذي اق����ره مجلس 
االم���ة ع��ام 2015.  واع��رب��ت عن 
فخرها ب��وج��ود جمعية خاصة 
بالكويت تعنى بالطفل والتي 
اخ��ذت على عاتقها تنظيم ورش 
عمل ودورات وفعاليات تنمي 
الوالء الوطني لدى االطفال وتعزز 
ثقتهم بأنفسهم وحتقق لهم الكفاءة 

العاطفية واالجتماعية.
 وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئيسة 
اجلمعية الدكتورة سهام الفريح 
ف��ي تصريح مماثل ل)ك��ون��ا( ان 
اجلمعية اختارت هذا الشعار لنشر 
ال��ف��رح واالم���ن والطمأنينة لدى 
االطفال واعطائهم مساحة واسعة 
م��ن احل��ري��ة للتعبير عما يجوب 
ف��ي داخ��ل��ه��م لتنمي شخصيتهم 
وجتعلهم ينخرطون في مجتمعهم 

بسهولة دون ثغرات ومعوقات.
 واض��اف��ت ان اجلمعية حتتفل 
بالطفل منذ اشهارها ع��ام 2006 

ف��ي اب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام حتى يتم 
تبني الطفل وقضاياه وشد االنتباه 
ح��ول��ه وم��ع��رف��ة ك��ي��ف��ي��ة كسبه 
والتواصل معه والبعد عن العنف 

والتوعية مبخاطره.
 واوض��ح��ت ان��ه كلما اسعدت 
االط��ف��ال ان��ش��أت اط��ف��اال ب��اري��ن 
بأهاليهم واس��وي��اء وطبيعيني 
يعملون لصالح انفسهم واسرهم 
ووطنهم الفتة الى ان االس��رة هي 
اول م��ن يشكل شخصية الطفل 
وعليها املسؤولية االكبر ومن ثم 
املدرسة التي تلعب دورا ايضا في 

تنشئته.
 وذكرت انه البد من التعامل مع 
االطفال بحذر مع مرحلة املراهقة 
ك��ون��ه��ا اك��ث��ر امل���راح���ل خ��ط��ورة 
واالبتعاد عن تعنيفهم واهمالهم 
ومعاقبتهم والبد من اتخاذ وسائل 
وطرق ذكية للتعامل معهم كونها 

مرحلة حرجة وحساسة.
 واف���ادت ب��أن اجلمعية نظمت 
العديد من الدورات وورش العمل 
ملختلف قضايا الطفل كما نظمت 
دورات لالختصاصيني النفسيني 
واالجتماعيني ب���وزارة التربية 
وس��اه��م��ت ف��ي ت��ق��دمي مقترحات 

وتصورات العضاء مجلس االمة 
ومت االخذ بها في قانون الطفل كما 
انها تسعى لتنظيم وتقدمي العديد 
ف��ي املستقبل فيما يخص الطفل 

وحقوقه.
 واجلمعية الوطنية حلماية 
الطفل هي جمعية نفع عام اشهرت 
في عام 2006 وتعنى بنشر الوعي 
بحقوق الطفل وحمايته وتقدم 
دورات متخصصة ف��ي تطوير 

املهارات في التعامل مع الطفل.

 الشيخة عايدة سالم العلي

افتتحت معرضا ميثل إجنازات الوزارة

الغنيم: »األشغال« تنتظر موافقة 
احلكومة للبدء مبشروع املطار

ريا�ض عواد 

افتتحت وك��ي��ل وزارة االش��غ��ال العامة 
املهندسة عواطف الغنيم معرض إجن��ازات 
الوزارة الذي اقيم صباح امس في بهو الوزارة 
حتت رعاية وزي��ر االشغال العامة املهندس 

عبدالرحمن املطوع. 
وفي تصريح صحافي للوكيلة الغنيم على 
هامش املعرض اكدت ان ال��وزارة في انتظار 
موافقة مجلس ال��وزراء على اتفاقية مشروع 
املطار وم��ن املتوقع ان يتم استالم املوافقة 
خالل االسبوع املقبل وسوف يتم التوقيع ومن 

ثم بدء العمل بها. 
وأفادت الغنيم انه مت اعتماد مبلغ اجمالي 
ق��دره 698 مليون ميزانية املشاريع على 
البند الرابع خالل العام املالي 2018/2017 
لالنفاق على كافة مشاريع الوزارة في جميع 
القطاعات خالل العام املالي مشيرة الى ان 
الوزارة لديها عدد من مشاريع الوزارة سوف 
يتم البدء فيها خالل الصيف من ابرزها صيانة 

الطريق الدائري السادس. 
وأوضحت الغنيم ان الهدف من اقامة هذا 
املعرض هو عرض مشاريع الوزارة في جميع 
القطاعات ولقد راينا العديد من املشاريع 
االنشائية م��ن اب��رزه��ا محكمة االس���رة في 
العاصمة ومجمع ال��وزارات باجلهراء وراينا 
منوذج ملستشفى االطفال في مراحل التصميم 
النهائية مشيرة الى ان الهدف من املعرض هو 
عرض مشاريع الوزارة واجنازاتها امام الراي 
العام وجمهور وموظفي الوزارة حيث نفتخر 

بهذه االجنازات ونعتز بها. 
 وأوضحت ان الوزارة لديها مشاريع كبرى 
في مجال الهندسة الصحية ومنها محطة 
تنقية ام الهيمان مع جهاز الشراكة وتوسعة 

محطة كبد في محافظة اجلهراء. 

واش��ارت الغنيم ال��ى ان ق��رار نقل تبعية 
مشروع املطار لقطاع املشاريع الكبرى وذلك 
الهميته ونهدف الى اسناده الى وكيل مساعد 
متفرغ حتى يتم اجنازه في املوعد وفقا التفاق 

املقاول. 
وأوضحت الغنيم ان ال��وزارة في انتظار 
نتائج عمل جلنة التحقيق في غرق نفق املنقف 

-الصباحية.
م��ن جانبه ق��ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع 
هندسة الطرق في وزارة االش��غ��ال العامة 
املهندس احمد احلصان ان املعرض يعطي 
فرصة للمنافسة بني القطاعات الفنية لعرض 
مشاريعها مشيرا الى ان قطاع هندسة الطرق 
ينفذ مشاريع حاليا بقيمة اجمالية 2.5 مليار 
دي��ن��ار مت ص��رف مليار عليها خ��الل الثالث 

سنوات املاضية.
وبدوره قال الوكيل املساعد لقطاع الهندسة 
الصحية في وزارة االشغال العامة املهندس 
عبدا حملسن العنزي ان القطاع استعرض 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع خ��الل امل��ع��رض منها 
توسعة محطة ام الهيمان ومحطة كبد كما 
لدينا مشاريع لتجديد الشبكة في مناطق 
عديدة منها غرناطة واالندلس وصباح الناصر 
ب��االض��اف��ة ال��ى م��ش��اري��ع تشغيل احملطات 
ومشروع االنفاق العميقة الذي سوف يسهم 
في حماية البيئة في جون الكويت كما جاري 
التنسيق لطرح محطة املطالع التي سوف 
تنتج 400 ال��ف متر مكعب يوميا سوف 

يستفيد منها مزارعي العبدلي والتحريج. 
 وأوضح العنزي ان مشروع جتديد شبكة 
الصرف في هدية والرقة س��وف ينتهي في 
يونيو املقبل وباقي بعض االعمال يتم تنفيذها 
بالتعاون مع قطاع هندسة الصيانة إلعادة 

الوضع كما كان عليه

الغنيم تفتتح املعرض

180 معلما من فلسطني جولة في املعرض  »التربية« تبدأ إجراءات التعاقد مع 
بدأ وفد من وزارة التربية الكويتية 
في مدينة )رام الله( الفلسطينية 
اج������راءات ال��ت��ع��اق��د م��ع 180 من 
املعلمني واملعلمات الفلسطينيني من 
املتقدمني للتدريس في دولة الكويت 

في تخصصي الرياضيات والعلوم.
وق��ال��ت وك��ي��ل وزارة التربية 
الكويتية املساعد للتعليم العام 
ورئيسة الوفد فاطمة الكندري ل� 
)كونا( أم��س الثالثاء إن الوفد بدأ 
اجراءات التعاقد في )رام الله( األحد 
امل��اض��ي ب��اج��راء اختبار حتريري 
للمتقدمني يعقبه مقابلة شخصية 

الختيار املعلمني.
ووص��ف��ت ه��ذه االج����راءات بأنها 
»بداية تعاون وعهد جديد ونقطة 
انطالقة بني دولتي الكويت وفلسطني 
نحو مزيد من التعاون في السنوات 

القادمة«.
وحت��دث��ت ال��ك��ن��دري ع��ن املعلم 
الفلسطيني قائلة ان »له في ذاكرتنا 
صدى كبيرا وجميال ونحن من تتلمذ 
على أيادي معلمني فلسطينيني اثبتوا 
وجودهم في دولة الكويت ومن خالل 

هذا الصدى بدأنا بهذه االنطالقة«.
وأع��رب��ت ع��ن سعادتها ل��زي��ارة 
فلسطني واالطالع على الواقع الذي 
يفرضه االحتالل اإلسرائيلي وقالت 
ان »الفلسطيني يعيش ف��ي سجن 
كبير وينتقل من مدينة إل��ى أخرى 
بصعوبة بسبب احلواجز العسكرية 

واجراءات االحتالل«.
من جهته قال وكيل وزارة التربية 
الكويتية املساعد للشؤون اإلدارية 

والتطوير اإلداري فهد الغيص في 
تصريح مماثل ل)كونا( إن الرئاسة 
الفلسطينية جت��ري ات��ص��االت مع 
اجلانب اإلسرائيلي ليتسنى للوفد 
ال��ذه��اب إل��ى قطاع غ��زة واستكمال 
اج�����راءات ال��ت��ع��اق��د م��ع املتقدمني 

للتدريس هناك.
وأوض�����ح ال��غ��ي��ص ان »ال��ع��ق��د 
مع املعلمني واملعلمات غير محدد 
بسنوات وه��و عقد مفتوح ومتى 
ي��رغ��ب��ون ف���ي ال���ع���ودة ي��ق��دم��ون 

استقالتهم«.
وأش��ار الى أن وزارت��ي الداخلية 
وال��ت��رب��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت ت��ق��دم��ان 
التسهيالت الكاملة لتمكني املعلمني 

املتعاقد معهم من استقدام عائالتهم 
سواء بعد حصولهم على اإلقامة أو 
بعد انقضاء العام األول من عملهم 
في الكويت مؤكدا في ه��ذا السياق 
ح��رص دول���ة الكويت على توفير 
االس��ت��ق��رار النفسي واالجتماعي 
للمعلمني املتعاقد معهم ليقدموا 
رسالتهم كاملة. واثنى الغيص على 
ما قدمته الرئاسة الفلسطينية من 
تسهيالت لوصول الوفد إل��ى )رام 
الله( والترتيبات التي اعدتها وزارة 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية 
إلمتام إج��راءات التعاقد مع املعلمني 
املتقدمني إضافة ال��ى جهود ارك��ان 
س��ف��ارة دول��ة فلسطني ف��ي الكويت 

ومنهم مدير العالقات العامة في 
السفارة ثائر ناصر الستكمال مهمة 

الوفد.
م��ن جهته وص��ف وك��ي��ل وزارة 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية 
ب��ص��ري ص��ال��ح ل)ك���ون���ا( تعاقد 
وزارة التربية الكويتية مع معلمني 
فلسطينيني بأنها »خ��ط��وة مهمة 
ليس على الصعيد التربوي فحسب 
وإمن���ا على الصعيدين السياسي 

واملجتمعي أيضا«.
وقال صالح ان »هناك ارثا مهما 
وكبيرا بني دولتي فلسطني والكويت 
فيما يتعلق بالتعليم خاصة ونريد 
احملافظة عليه وتعزيزه ألننا نفتخر 

بوجود املعلم الفلسطيني في الكويت 
كما هو الكويتي فخور بصورة املعلم 

الفلسطيني«.
وأشار الى ان هذه اخلطوة ستفتح 
املجال أم��ام املزيد من التعاون بني 
دول��ت��ي فلسطني وال��ك��وي��ت »ليس 
فقط في املجال التعليمي وإمن��ا في 
توفير وظائف في قطاعات اخرى 
للخريجني الفلسطينيني ال��ذي��ن 
ي��رغ��ب��ون ف��ي العمل ف��ي الكويت« 
مشيدا ف��ي ال��وق��ت نفسه »ب��أي��ادي 

الكويت البيضاء في فلسطني«.
وك���ان رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
الوطني الفلسطيني رامي احلمدالله 
التقى الوفد الكويتي وأكد في بيان 
عمق العالقات التي تربط البلدين 
م��ع��رب��ا ع��ن أم��ل��ه ب���أن ت��ك��ون ه��ذه 
اخلطوة باكورة تفعيل التعاون بني 

البلدين في هذا املجال.
وتقدم احلمد الله بالشكر لدولة 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا على 
الدعم املتواصل الذي تقدمه لفلسطني 

في مجاالت عدة.
وجدد دعوته إلى »األشقاء العرب 
واملسلمني لزيارة فلسطني ملا في ذلك 
من دعم لصمود الشعب الفلسطيني 

في وجه االحتالل«.
ي��ذك��ر ان وف���د وزارة التربية 
الكويتية املكون من تسعة أشخاص 
ك��ان وص��ل ال��ى )رام الله( اجلمعة 
املاضية وم��ن امل��ق��رر ان يعود الى 
الكويت السبت القادم بعد االنتهاء 
م��ن إج���راءات التعاقد م��ع املعلمني 

الفلسطينيني. 
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البابا تواضروس الثاني يلقي املوعظة


