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 التقى محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، صباح أمس، العقيد 
عاطف علي احلبشي مدير عام 
االدارة ال��ع��ام��ة ألم���ن امل��وان��ئ 
ب��ال��وك��ال��ة ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، 
وال��ع��ق��ي��د اح��م��د ع��ب��د اللطيف 
احلمدان مدير ادارة امن املوانئ 
النفطية، وذل��ك في اط��ار حرص 
احمل��اف��ظ اخل��ال��د على التواصل 
م��ع اجل��ه��ات الرسمية العاملة 
في نطاق احملافظة، حيث جرى 
ال��ت��ع��ارف واس��ت��ع��راض مجمل 
امل��ه��ام املناطة ب����االدارة العامة 
ألمن املوانئ وادارة امن املوانئ 

النفطية.
 كما ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ش��ؤون 
األمنية اخلاصة باملوانئ الكويتية 
عامة، واملوانئ الواقعة في نطاق 
م��ح��اف��ظ��ة االح���م���دي ع��ل��ي نحو 
خ��اص. وق��دم العقيدان احلبشي 
واحلمدان درع��ا تذكاريا حملافظ 
االح���م���دي مب��ن��اس��ب��ة االح��ت��ف��ال 

باالعياد الوطنية 2017. احلبشي واحلمدان يقدمان درعا تذكارية للشيخ فواز اخلالد

محافظ األحمدي يلتقي مدير عام أمن 
املوانئ ومدير أمن املوانئ النفطية
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املطيري: »الشباب« تولي اهتماما 
كبيرا ببرنامج »مكارم« التربوي 

لتعزيز األخالق احلميدة 

 أكد املدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيري االهتمام الكبير الذي توليه الهيئة ببرنامج 
)مكارم( التربوي الهادف إلى تعزيز القيم واألخالق 
احلميدة للطلبة من 5 إلى 11 سنة واكتشاف املتميزين 

منهم وجعلهم قدوة في املدارس.
وق��ال املطيري ال��ذي ي��رأس اللجنة االستشارية 
للبرنامج في تصريح صحافي أمس االثنني مبناسبة 
انطالق البرنامج في مرحلته األولى ويقام بالتعاون 
م��ع ج��ه��ات حكومية راع��ي��ة للشباب إن البرنامج 
سيتضمن عقد مجموعة من البرامج التي تهدف إلى 
خلق مساحة رحبة لتعزيز القيم لدى هؤالء الطلبة 
والنابعة م��ن ال��دي��ن اإلس��الم��ي احلنيف وال��ع��ادات 

والتقاليد األصيلة.
وأض��اف أن انطالق البرنامج سيكون من مدارس 
محافظة اجلهراء ويستهدف منتسبي مرحلتي رياض 
األطفال واالبتدائية آمال أن يشكل البرنامج إضافة 
مهمة لهذه الفئة العمرية لصقل شخصيتهم وجعلها 
أكثر توازنا وحكمة وإقباال على اإلنتاجية والعمل 
السيما أن هذه املرحلة العمرية تشهد تشكيل شخصية 

الفرد في حياته.
وأش��اد بجهود شركاء الهيئة في البرنامج وفي 
مقدمتهم وزارة التربية ومحافظة اجلهراء حيث كان 
لتعاونهم البناء جميعا دور مهم في اإلع��داد اجليد 
للبرنامج لتحقيق أه��داف��ه املرسومة وف��ق خطوات 

مدروسة.
وأعرب املطيري عن الشكر حملافظ اجلهراء الفريق 

متقاعد فهد األمير والوكيل املساعد لقطاع التعليم 
العام ب��وزارة التربية فاطمة الكندري على دعمهما 

الكبير للبرنامج.
م��ن جانبها أف���ادت امل��ش��رف ال��ع��ام على مشروع 
)م��ك��ارم( راب��ع��ة القناعي ب��أن��ه مت��ت إق��ام��ة ورش��ة 
تعريفية بالبرنامج ال��ذي يتضمن خمسة مشاريع 
تربوية مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعني منها في 
الفترة احلالية وهناك أيضا مشروع اكتشاف املواهب و 
مشروع الطالئع. وقالت القناعي في تصريح صحافي 
مماثل إن الورشة التي قدمت من الدكتورة معصومة 
املطيري والدكتورة فيوال الببالوي من جامعة الكويت 
شهدت حضور 86 معلمة واختصاصية اجتماعية من 
العامالت مبدارس ورياض منطقة اجلهراء التعليمية 
خصوصا بتطبيق مقياس رواد الطالئع وه��و أحد 

مشاريع برنامج )مكارم(.
وذكرت أن الورشة شرحت للمتدربني آلية تطبيق 
املقياس من كل جوانبه النظرية والعملية كما مت حتديد 
آخر موعد لتسليم استمارة االختبار في منتصف شهر 
مارس املقبل الذي سيحدد اختيار مجموعة من األطفال 

لالنضمام إلى معسكر رواد الطالئع.
وأوضحت أن تطبيق البرنامج الذي بدأ في مدارس 
وري��اض محافظة اجلهراء سيكون مبنزلة املرحلة 
األول���ى للبرنامج على أن يتم ض��م ب��اق��ي املناطق 
التعليمية تباعا مثمنة دعم مسؤولي الهيئة ووزارة 
التربية ومحافظة اجلهراء على تسهيل عمل اللجنة 

املشرفة على البرنامج.

جانب من الورشة التعريفية بالبرنامج الذي يتضمن خمسة مشاريع تربوية

 ريا�ض عّواد. 

أكد مهندس مشروع إنشاء وصيانة شارع 
الغوص من ال��دائ��ري اخلامس إل��ى الدائري 
ال��س��ادس املهندس خالد امل��ع��راج أن العمل 
باملشروع يجري حاليا على قدم وساق مشيرا 
إل��ى أن امل��ش��روع ف��ي مراحله االول���ى فقد مت 
التنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية منها 
وزارة اخل��دم��ات العامة والكهرباء وامل��اء 
وبلدية الكويت واالدارة العامة للمرور حيث 
مت جتهيز حتويلة مرورية والطرق البديلة 
وإن��ش��اء مكاتب للجهاز االداري وامل��ق��اول 
واالس��ت��ش��اري. وق���ال امل��ع��راج ف��ي تصريح 
صحافي أن املشروع يهدف الى خدمة حركة 
امل��رور القادمة من املناطق السكنية احملاذية 
وزي��ادة انسيابية احلركة امل��رور حيث يعد 

شارع الغوص طريق شرياني بطول 30 كم 
ويقع بني طريقي 30 و40 وميتد من الدائري 
اخلامس وحتى طريق الفحيحيل االحمدي 
السريع متقاطعا مع كال من الدائري اخلامس 
وال��س��ادس والسابع مشيرا ال��ى ان التكلفة 
االجمالية للمشروع تبلغ 77.300 مليون 
دينار ومن املتوقع اجناز االعمال في ديسمبر 

.2019
وأف��اد املعراج بان املشروع يتضمن اعادة 
تاهيل التقاطعات /12 جسر علوي وزيادة 
االمان عن طريق طرق خدمية للقطع السكنية 
و11 ج��س��ر م��ش��اة ج��دي��د وت��ع��دي��ل ع��رض 
احل��ارات على الطريق الى العرض القياسي 
3.70 متر وحتسني مواقف الباصات القائمة 
واضافة حارة جديدة على الطريق في حالة 

االحتياج لذلك. وشدد املعراج على التعاون 
الكامل فيما بني االطراف العاملة في املشروع 
لتسريع وتيرة العمل واجن��از املشروع في 
م��واع��ي��ده التعاقدية م��ن خ��الل العمل على 
ازال��ة كافة املعوقات بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية االخرى التي التألوا جهدا في سبيل 
ذل��ك و احل��رص على توفير كافة اج���راءات 
االمان والسالمة للعاملني باملشروع باالضافة 
ال��ى رف��ع التقارير الشهرية لقطاع هندسة 
الطرق بالوزارة حول اخر املستجدات مثمنا 
دعم الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق في 
وزارة االشغال العامة املهندس احمد احلصان 
ال��ذي يحرص على دع��م ومساندة العاملني 
باملشروع م��ن خ��الل ال��زي��ارات امليدانية او 

م. خالد املعراجالتقارير الدورية

املعراج: العمل في مشروع
شارع الغوص يسير بشكل صحيح


