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خالل مشاركته في حفل توزيع جوائز املعهد األميركي للخرسانة

تفقد جلان اختبارات مدارس العاصمة

املطوع :ترسية مشروعي «طريق الوفرة»
و«دوار البدع» وتوقيع العقود نهاية األسبوع اجلاري

املهنا :الشباب أساس املجتمع ومستقبل البالد

أك���د وزي���ر األش��غ��ال العامة
املهندس عبد الرحمن املطوع مساء
أم��س األول استكمال اج���راءات
ترسية مشروعي (طريق الوفرة)
و(دوار البدع) كاشفا عن توقيع
العقود مع نهاية هذا االسبوع.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح الوزير
امل��ط��وع للصحافيني على هامش
مشاركته في حفل توزيع جوائز
املعهد األمريكي للخرسانة بشأن
امل��ش��اري��ع الكويتية ال��ف��ائ��زة عن
العام ( )2017/2016والذي أعلن
فيه عن فوز مشروع مبنى البنك
املركزي بجائزة التميز ومشروع
ط��ري��ق اجل��ه��راء بجائزة التميز
ملشاريع البنية التحتية.
وقال ان هذه االحتفالية لها دور
في تشجيع املهندسني واملكاتب
الهندسية وم���وردي اخلرسانة
وامل��ق��اول�ين ع��ل��ى احل����رص على
التميز واالت��ق��ان ف��ي مشاريعهم
للتنافس على هذه اجلائزة املميزة
ال��ت��ي ت��س��اه��م ف��ي رف���ع مستوى
امل��ش��روع��ات ف��ي ال��دول��ة وكسب

اخل��ب��رة م��ن مستشارين وجهات
عاملية.
وعبر الوزير املطوع عن فخره
ب��ف��وز م��ش��روع ط��ري��ق اجل��ه��راء
بجائزة التمييز ملشاريع البنية
التحتية مؤكدا على ان��ه من اكبر
مشاريع الطرق احليوية في البالد.
وح���ول م��ش��روع مبنى املطار
اجل��دي��د اك��د ان امل��ش��روع يحظى
باهتمام الدولة بشكل كببر اذ مت
تكليف جلنة اخل��دم��ات التابعة
ملجلس ال����وزراء ملتابعة تطور
امل��ش��روع وازال���ة ك��اف��ة العوائق
والعقبات التي تواجهه.
واش��ار الى وج��ود جلنة اخرى
تتابع تطور امل��ش��روع في وزارة
االش��غ��ال وال��ت��واص��ل ك��ذل��ك مع
اجل��ه��ات احلكومية ذات العالقة
بهدف تسهيل كافة االجراءات.
وحول مشروعي طريق الوفرة
ودوار البدع أوضح الوزير املطوع
انه مت ترسية املشروعني وسيتم
توقيع العقود نهاية هذا االسبوع.
ويعتبر مشروعا طريق الوفرة

م .عبدالرحمن املطوع

ودوار ال��ب��دع م��ن امل��ش��روع��ات
الرئيسية املتعثرة لقطاع الطرق
ب��ال��وزارة اذ مت سحبهما أخيرا
من الشركات املنفذة لهما نتيجة
إخ��ف��اق��ه��ا ف���ي االل����ت����زام ب��ب��ن��ود
وض��واب��ط العقود امللزمة وذل��ك

بالتوجه ال��ى ترسية املشروعني
على شركتني جديدتني.
ويقسم مشروع طريق الوفرة
الواصل بني ميناء عبد الله والوفرة
إلى عدة مراحل حيث يبدأ املشروع
م��ن ميناء عبد ال��ل��ه وينتقل إلى
اجلنوب الغربي ليمر في مدينة
(صباح األحمد) إلى أن يصل إلى
شمال م���زارع ال��وف��رة بطول 30
كيلومترا.
فيما يتكون مشروع دوار البدع
من طريق علوي (جسر من حارتني
ف��ي ك��ل اجت���اه) بطول  670مترا
ليربط شارعي التعاون والبالجات
أعلى ال��دوار القائم باالضافة الى
حارات االمان في اجلانبني.
من جانبه قال رئيس فرع املعهد
بالكويت املهندس ب��در السلمان
ف��ي ك��ل��م��ة خ�ل�ال احل��ف��ل ان ه��ذا
احلفل هو تكرمي ملشاريع تتميز
بالرؤية والقيادة واملثابرة لتبرز
العمران على مدى التاريخ وتكون
ش��اه��دا حيا على اجن���ازات األمم
واحلضارات.

واض���اف السلمان أن التقدم
العمراني يصاحبه جناحات كبيرة
في االب���داع والتصميم والتطور
العلمي في مجاالت مختلفة خللق
تصاميم ابداعية وانتاج مواد بناء
قوية وجميلة في أن واحد.
وأوض��ح ان االجن��ازات املبهرة
في املشاريع املتميزة لم تتحقق
بجهد منفرد ولكنها تأتي من خالل
تضافر اجلهود وتراكم املعارف
واخلبرات على مر العصور الفتا
ال��ى أن املعهد خصص جائزتني
أساسيتني األول��ى ملشروع متميز
في التصميم املعماري والتنفيذ
االنشائي للمنشآت اخلرسانية
والثانية لشخصية قدمت خالل
مسيرتها العلمية اجنازات داعمة
للتطور واالس��ت��دام��ة ف��ي مجال
صناعة احلرسانة واإلنشاء.
وتطرق الى رؤية الدارة املعهد
بشأن اضافة جائزة خاصة للتميز
في مجال البنية التحتية متوجها
ف��ي خ��ت��ام كلمته ب��ال��ش��ك��ر لكل
اجلهات الداعمة لهذه االحتفالية.

العتيبي :فريق التواصل في مركز تعزيز الوسطية
يسعى حلماية املجتمع من التطرف والغلو
أش��ار مدير ادارة مكتب وزير
األوق����اف وال��ش��ئ��ون اإلس�لام��ي��ة
رئيس فريق التواصل واحل��وار
مبركز تعزيز الوسطية مشعل
ال��ع��ت��ي��ب��ي ان وزارة األوق����اف
وال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة ممثلة في
مركز تعزيز الوسطية حريصة
على خطتها االستراتيجية الرامية
إلى حماية املجتمع من كل األفكار
ال��ش��اذة والدخيلة على ثوابتنا
اإلسالمية وعاداتنا املوروثة.
وق���ال العتيبي ف��ي تصريح
صحافي في ظل ما يواجهه املجتمع
من متغيرات وتطورات مستمرة
فضال عن التطور الدائم واملتالحق
في كافة املجاالت ،فإن ذلك يحتم
ضرورة تنمية وتطوير املهارات،
ومواكبة أحدث املعطيات اإلدارية
والفنية مبا يعزز املعرفة ويخلق
الكفاءات والكوادر املؤهلة والقادرة
على نشر فكر ومنهج الوسطية
جلميع أفراد املجتمع الكويتي ومن
هذا املنطلق يقوم فريق التواصل

واحلوار في مركز تعزيز الوسطية
على تنفيذ مشروع زيارة الدواوين
في جميع محافظات الكويت الست.
وأوضح العتيبي أن فكرة عمل
ب��رن��ام��ج ال��ت��واص��ل واحل����وار مع
جميع شرائح املجتمع الكويتي
والتفاعل مع كافة أطياف املجتمع
حل��م��اي��ة ال��ش��ب��اب م���ن م��خ��اط��ر
ال��ت��ط��رف وإن��ش��اء جيل متمسك
والسنة النبوية تأتي
ُ
بالكتاب
انطالقا من خطة عمل مركز تعزيز
الوسطية الرامية إلى نبذ كل أشكال
التطرف والغلو.
وتابع أن الديوانيات تعد قلب
الثقافية املجتمعية ،والوسيلة
الرئيسة التي اعتاد أبناء املجتمع
الكويتي على استخدامها كوسيلة
لتعزيز وتوطيد أواصر العالقات
االجتماعية ،نظرا ملا لها من تأثير
بالغ في توجيه املجتمع بكل فئاته
وتوجهاته نحو ك��اف��ة القضايا
املجتمعية واحلياتية ،فضال عن
دورها في تأصيل القيم والتقاليد

تتمات

بوتني مستعد
وأضاف بوتني ممازحا انه سيوجه “توبيخا”
لوزير خارجيته الن��ه “لم يتقاسم معلوماته
السرية” معه او مع االجهزة اخلاصة الروسية،
ما اثار ضحك الفروف وباقي املسؤولني الروس.
واع��ت��ب��ر ب��وت�ين ان اج����واء م��ن “االنفصام
السياسي” تخيم على الواليات املتحدة .وتساءل
“ماذا سيخترع هؤالء الناس الذين يروجون لهذه
التفاهات؟ واذا كانوا ال يدركون انهم يسيئون الى
بلدهم ،فهم ببساطة اغبياء .اما اذا كانوا يدركون
فهم خطرون وغير شرفاء”.
وات��ه��م ت��رام��ب م��ن قبل صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» بكشف معلومات استخباراتية عن
عملية يخطط لها جهاديون وذلك اثناء اجتماعه
ف��ي  11م��اي��و م��ع الف���روف والسفير ال��روس��ي
بواشنطن سيرغي كيسلياك في البيت االبيض.

حرمان 78
على قياس مهارات التفكير والفهم واالستيعاب
والبعد عن احلفظ.
واوض��ح��ت بوعركي ان��ه يتم وض��ع اسئلة
االختبار وف��ق نسب مستويات املعرفة التي
تشمل  30في املئة للتذكر و 50في املئة للفهم
والتطبيق و 20في املئة ملستويات التفكير العليا
حول التحليل والتركيب.
وأف��ادت ان اسئلة اختبار اليوم كانت شاملة
وم��ن��وع��ة ب�ين امل��وض��وع��ي��ة وامل��ق��ال��ي��ة ف��ي حني
ج��اء ال��رس��وم��ات واض��ح��ة وم��ن املنهج املقرر
وت��درب عليها الطلبة موضحة انه “لم ترد اي
اسئلة م��ن اللجان اال استفسار ع��ن مصطلح
علمي وكان صحيحا ومن الكتاب ولكن بتغيير
بسيط في الصياغة وروعي ايجاد بدائل له عند
التصحيح».
وأضافت انه متت مناقشة االختبار من قبل
موجهي الفيزياء بعد االختبار بغية االتفاق
على من��وذج لالجابة مبنية انه “لم تكن هناك
اي مالحظات ب��أن االسئلة ج���اءت م��ن خ��ارج
املنهج الدراسي املقرر» .من جانبها اكدت املوجه
الفني العام ملادة االجتماعيات الدكتورة نادية
العريفان وفقا للبيان ان اسئلة اختبار التاريخ
املعاصر للصف ال 12للقسم االدب���ي ج��اءت
“متنوعة وشاملة ومباشرة لتقيس مهارات
الطالب وتراعي الفروق الفردية فيما بينهم».
وذكرت ان االسئلة وضعت على اساس جدول
املواصفات ال��ذي ي��راع عدم اغفال اي ورق��ة في
الكتاب املقرر وع��دم التركيز على جزئية دون
اخرى.

مشعل العتيبي

الكويتية العريقة وتعزيز روح
ال��وط��ن��ي��ة واالن���ت���م���اء للكويت
الغالية.
وبني العتيبي ان فريق التواصل
واحل��وار قام بفضل من الله خالل
شهر مايو اجل���اري ب��زي��ارة أكثر

من ( )15ديوانية في محافظات
ال��ع��اص��م��ة وح��ول��ي واالح��م��دي
وم���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر وال��ف��روان��ي��ة
واجلهراء والتي تناول احملاورون
فيها جملة من املوضوعات الهامة
كاألمن في األوطان ومظاهر الغلو
والتطرف ودور وسائل التواصل
ف���ي م��ح��ارب��ة ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف
وفقه التعامل واحل��رب الناعمة
االلكترونية ومفهوم الوسطية في
اإلسالم واحلوار الهادف والتطرف
الفكري ف��ي أج���واء س��اده��ا روح
التناغم واحلوار الهادف مع رواد
الديوانيات.
وعدد العتيبي املشاريع املدرجة
ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ع��م��ل خ�ل�ال شهر
رمضان املبارك تشمل على خواطر
الوسطية في املراكز الرمضانية
ومشروع التواصل واحل��وار مع
طالب املدارس بالتعاون مع وزارة
التربية لغرس مفهوم الوسطية
ونشر احلوار الهادف ونبذ الغلو
والتطرف والعنف ل��دى أبنائنا

الطلبة وذل���ك ان��ط�لاق��ا م��ن قيمة
الشراكة مع اآلخر.
وأكد العتيبي ان مشاريع العمل
في مركز تعزيز الوسطية لن تقف
عند حد معني بل ستكون مستمرة
ودائ���م���ة ح��ت��ى ن��ح��ق��ق األه����داف
والغايات التي نأمل منها حتقيق
فكرة نشر منهج الوسطية ونبذ
ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف وت��ع��زي��ز حب
الوطن واملواطنة وتعميق فكرة
احلوار مع اآلخر حتى نخلق سياج
ق��وي يحمي جميع اف��راد املجتمع
م��ن ك��ل املتغيرات ال��ت��ي تعصف
باملجتمعات بني احلني واآلخر
وأشار العتيبي إلى أن القائمني
على إدارة العمل في مركز تعزيز
الوسطية رفعوا شعار العمل نحو
حتقيق األه���داف ول��ن يتراجعوا
عنه حتى نقي ال��ش��ب��اب م��ن كل
ال��دخ�لاء على ال��دع��وة واإلرش���اد
الذين يستغلون وسائل التواصل
لإليقاع بالشباب في براثن الغلو
واإلرهاب.

أعلن عن انطالق حملة رمضان اخليرية حتت شعار «ملسة تغيّر»

النوري :نشاط جمعية النوري ميتد
إلى أكثر من  60دولة حول العالم
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية
الشيخ عبدالله النوري اخليرية املهندس
جمال عبداخلالق النوري ،عن انطالق
احلملة الرمضانية للجمعية حتت شعار
مل��س��ة ...تغيّر حيث تهدف احلملة إلى
إحداث تغيير في حياة الفقراء واملعوزين
عبر ملسة تبرع م��ن احملسنني إلسعاد
الفقراء واحملتاجني في مختلف بالد العالم
اإلسالمي والتي امتد نشاط اجلمعية لها
لتصل إلى أكثر من  60دولة حول العالم،
مبختلف أنواع املشاريع اخليرية من بناء
املساجد وامل��دارس وحفر اآلب��ار وافطار
الصائم والسلة الرمضانية لألسر داخل
الكويت وكفالة املعلمني والدعاة واأليتام
مؤكدا على استمرار اجلمعية في اغاثة
إخواننا الالجئني من الشعب السوري
الشقيق ،والشعب الصومالي الشقيق
وت��ق��دمي مختلف امل��س��اع��دات الغذائية
والصحية والتعليمية لالجئني في الدول
امل��ج��اورة (األردن - -تركيا ولبنان
واحلدود السورية التركية ) وكذلك في
دعم الدول املنكوبة والفقيرة في افريقيا
واسيا.
و قال النوري في تصريح صحافي ان
جمعية الشيخ عبدالله النوري اخليرية،
بدأت حملتها الرمضانية إلغاثة املنكوبني
وامل��ع��وزي��ن م��ن خ�لال طرحها العديد
م��ن امل��ش��اري��ع املوسمية ومنها افطار
الصائم الذي سينفذ هذا العام في قارات
آسيا وافريقيا وتشمل دول ف��ي أسيا
(لبنان وفلسطني والهند وبنجالديش
واليمن وقرغيزيا واألردن ) وفي افريقيا
(بالسنغال والسودان والصومال ومصر
وموريتانيا ودول أخرى ) وثمن جمال
النوري التعاون املثمر والفعال مع الفرق
التطوعية في الكويت ،حيث انضم مع
اجلمعية الكثير م��ن ال��ف��رق التطوعية
املشاركة في هذااملشروع.
وأك���د ال���ن���وري أن اجل��م��ع��ي��ة قامت
باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية
في الدول املذكورة لتنفيذ مشروع افطار
الصائم في معظم البالد التي سينفذ بها

املهنا واخلالد أثناء اجلولة

ريا�ض عواد

اكد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا
ان الشباب هم اساس مناء املجتمع ومستقبل البالد
مشيرا الى ان احلكومة التالو جهدا بدعم العملية
التربوية واالرتقاء بها.
جاء ذلك في تصريح ادلى به املهنا للصحافيني
خالل جولة قام بها لعدد من جلان االختبارات في
م��دارس منطقة العاصمة التعليمية برفقة مديرة
املنطقة بدرية اخل��ال��دي واستشهد املهنا مبقولة
صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح إالحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه « ان الشباب هم
االساس واملستقبل « الفتا الى ان سموه رعاه الله
افتتح االسبوع اجل��اري احتفالية الكويت عاصمة
الشباب العربي لعام  ٢٠١٧لذلك نرجو من الله
ان يوفق شبابنا للتحصيل اجليد والعمل الدؤوب
واملستمر ليتقلدوا املركز الكبيرة في انحاء االدارات
احلكومية واالهلية.
واضاف انه الحظ خالل جولته على املدارس رضا
تام من قبل الطالب والطالبات على االختبارات مما
يدل على وجود مذاكرتهم اجليدة لالختبارات مشيدا
في الوقت نفسه بجهود الهيئات التعليمية واالدارات

املدرسية التي يقومون بها على اكمل وجه.
وحول ظاهرة الغش قال املهنا « الحظت مسافة
كبيرة بني الطالب وزميلة مؤكدا انه اليوجد مجال
للغش داعيا الطلبة االعتماد على النفس واحلصول
على التحصيل العلمي اجليد والوافي من اجل رفي
بلدهم.
واع��رب عن بالغ شكره وتقديره ملديرة املنطقة
بدرية اخلالدي على ماتقوم به من جهود كبيرة
خلدمة مدارس املنطقة وابنائنا الطلبة.
من جهتها قالت مديرة منطقة العاصمة التعليمية
بدرية اخلالدي ان��ه من خ�لال جوالتي على جلان
االخ��ت��ب��ارات ل��م اج���د اي م��ش��اك��ل او صعوبات
تعرقل سير عملية االمتحانات خاصة وان اسئلة
االخ��ت��ب��ارات مبستوى الطلبة وم��ن داخ��ل املنهج
مشيرة الى ان ابنائنا الطلبة ادوا االختبارات بكل
سهولة ويسر.
وأضافت اخلالدي ان االدارات املدرسية وفرت
اج���واء االختبار امل��ري��ح للطلبة وس���ارت االم��ور
بشكل جيد وحسب اخلطة املوضوعة مثمنة زيارة
محافظ العاصمة للمدارس واطمئنانه على سير
االختبارات.

لتفعيل الشراكة املجتمعية ونشر الوسطية

فريق األمن املجتمعي يزور ديوانية العمر

جانب من اللقاء املفتوح

ضمن جهود اللجنة العليا لتعزيز الوسطية
بالتعاون م��ع وزارة الداخلية لترسيخ مفهوم
الشراكة املجتمعية وتفعيل التعاون بني جميع
مكونات املجتمع مب��ا يحقق الصالح ال��ع��ام قام
فريق األم��ن املجتمعي ال��ذي يضم ع��ددا من ضباط
وزارة الداخلية واملنبثق من اللجنة العليا لتعزيز
الوسطية بزيارة إلى ديوانية فيصل حسني العمر
مبنطقة السرة وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لتحقيق
األهداف املنشودة.
وق��د ش��ه��دت ال��زي��ارة ل��ق��اء مفتوحا م��ع رواد
الديوانية ح��ول العديد م��ن األم���ور املتعلقة بني

املجتمع الكويتي وال��وض��ع األمني والسلوكيات
السلبية.
وتطرق احل��وار إلى ض��رورة املشاركة الفعالة
بني جميع أطياف املجتمع ملا متثله من أهمية بالغة
في نهوض الوطن ورقيه ورعاية األبناء كما أكد
الفريق أهمية دور أولياء األمور في غرس الثقافات
الصحيحة ألبنائهم.
ويقوم فريق األمن املجتمعي خالل الفترة املقبلة
ب��زي��ارات لعدد م��ن ال��دي��وان��ي��ات ل��زي��ادة التفاعل
وتوسيع رقعة املشاركة في ترسيخ وتعزيز مفهوم
الوسطية.

هنأ اجلدعان بحصوله على الدكتوراه في تخصص القانون

احليص :إدارة مساجد «حولي»
تدعم كل من يسعى إلى مراتب العلم

توزيع املساعدات

املشروع وهي جمعيات تتسم باملصداقية
والشفافية واالتقان في أداء العمل كما
ينبغي ومعتمدة من وزارة اخلارجية
الكويتية.
وخاطب النوري أهل الكويت الكرام
أن��ه بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم
وعطفكم يصل خير الكويت بلد قائد
االنسانية ال��ى احملتاجني والفقراء في
معظم انحاء العالم ،حيث كلفة افطار
الشخص الواحد  15دينار ،تكفل طعام
ال��ص��ائ��م ط���وال ش��ه��ر رم��ض��ان خ��ارج
ال��ك��وي��ت ،و 30دي��ن��ارا اف��ط��ار صائم
للمحتاجني داخل الكويت ووقفية افطار
الصائم مببلغ  250دينارا كويتيا.
وق��ال ال��ن��وري مبناسبة ق��رب حلول
الشهر الفضيل ،نعرب عن بالغ تهانيه
وش��ك��ره حلضرة صاحب السمو أمير

ال��ب�لاد الشيخ صباح االح��م��د الصباح
حفظه الله ورعاه لثقته وتبرعه السخي
الكرمي لدعم مشاريع اجلمعية ولولي
عهده االمني واحلكومة الكويتية ووزيرة
ال��ش��ئ��ون ووزارة اخل��ارج��ي��ة ووزارة
االوقاف واألمانة العامة لألوقاف وكافة
املؤسسات املعنية للدعم املستمر للعمل
اخل��ي��ري واالن��س��ان��ي ف��ي ال��ك��وي��ت كما
تقدم بالشكر الى اهل اخلير واالحسان
من الشعب الكويتي واملقيمني على هذه
االرض الكرمية للثقة الغالية التي أولوها
الى اجلمعية ودعمهم السخي ملشاريع
اجلمعية آمال أن تنال مشاريع اجلمعية
ال��ت��ي ستطرحها خ�لال شهر رمضان
املبارك القبول لدى األخوة احملسنني ملد
يد العون إلخوانهم املنكوبني في كل مكان
في العالم.

اجلدعان يتلقى التهنئة بحصوله على شهادة الدكتوراه

أكد مدير إدارة مساجد محافظة حولي الدكتور
خالد احليص دعم االدارة الكامل لكل من سعى الى
مراتب العلم محاوال النهوض بنفسه وب��ادارت��ه
وبوطنه الكويت من خالل التزود بالعلم.
جاء هذا على هامش برقية تهنئة بعث بها الى
الدكتور سعد اجلدعان رئيس قسم املراقبة الثقافية
حلصوله على درجة الدكتوراة في تخصص القانون
من جامعة برونيل في اململكة املتحدة.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد شكر اجل��دع��ان ك��ل م��ن هنأه

بالدرجة العلمية اجلديدة التي أهداها إلى وطنه
الغالي دول��ة الكويت وال��ى كل من دعمه وسانده
حتى ظفر بها .واقام اجلدعان حفال بهذه املناسبة
حضره لفيف من كبار الشخصيات وفي مقدمتهم
وزي��ر التربية األسبق وسفير الكويت في مصر د
رشيد احلمد ووزي��ر التجارة واألشغال واالسكان
األسبق الدكتور عبد الله الهاجري واملهندس فيصل
اجلدعان ومسؤولون في وزارة األوقاف واصدقاء
كثر للجدعان.

