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العازمي يكرم فيصل العتل

العازمي وبوشهري في لقطة جماعية مع املشاركني

ــاء أعــمــال  ــاث ــث ـــس ال انــطــلــقــت أم
)املــؤمتــر الــدولــي األول في حتديات 
البنية التحتية املستدامة 2019 ( 
برعاية صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد ويستمر حتى 

25 أبريل احلالي.
وأعــرب ممثل سمو أمير الباد في 
احلفل وزيــر التربية ووزيــر التعليم 
العالي الدكتور حامد العازمي في كلمة 
خــال االفتتاح عن سعادته لتمثيل 
سمو األمير راعي هذا املؤمتر العاملي 
املهم الذي ينظمه قسم الهندسة املدنية 
بجامعة الكويت وجمعية املهندسني 
وبتعاون مشترك مع جامعات عاملية 
وهيئات متخصصة في مجال البنية 

التحتية.
ــه قبل أيـــام مت  وذكـــر الــعــازمــي أن
تكرمي سمو أمير الباد من قبل البنك 
الدولي احتفاء بدور سموه في التنمية 
االقتصادية املستدامة وإحياء السام 
اقليميا ودوليا »هــذا التكرمي يدفعنا 
جميعا للعمل وقبول التحدي في مجال 

البنية التحتية واستدامتها«.

وأكد أن رعاية سموه لهذا املؤمتر 
إمنا تنم عن حرصه ويدعم توجيهات 
احلكومة الرشيدة في حتقيق رؤية 
)كــويــت جــديــدة 2035( »فالكويت 
مقبلة على مشاريع ضخمة في البنية 
التحتية خال الفترة القادمة وأفضل 
استعداد لها يكمن في التعليم اجليد 
ــذا مــا نــرجــوه مــن مخرجات قسم  وه
الهندسة املدنية بشكل خاص وجامعة 

الكويت بشكل عام«.
وأضــاف أن هذه الرعاية السامية 
تــؤكــد وتــرســخ مفاهيم الكويت في 
رعايتها للعلم والعلماء وتعكس 
جهودها املستمرة في تطوير بنيتها 
التحتية واالرتقاء بها لتحقيق عناصر 
االستدامة من خال هذا املؤمتر اضافة 
إلى املشاركة العلمية الرفيعة التي مت 
استقدامها من مؤسسات وجامعات 
عاملية مرموقة فــي مــجــاالت البنية 

التحتية.
ــار إلــى أن احلكومة تدعم كل  وأش
ــرات املتخصصة الــتــي حتقق  ــؤمت امل
االستدامة في مختلف مناحي احلياة 

ــد كبير في  ــة أنــهــا أمـــام حت ــاص وخ
االرتقاء بالبنية التحتية التي واجهت 
مــؤخــرا عــدة صعوبات والــتــي تقوم 

احلكومة بجدية تامة مبعاجلتها.
ــن سعادته  ــي ع ــازم ــع وأعــــرب ال
بهذه الشراكة العلمية والعاملية التي 
يحققها قسم الهندسة املــدنــيــة في 
جامعة الكويت وجمعية املهندسني 
الكويتية على حد سواء وذلك من خال 
تعاونهما لعقد مثل هذا املؤمتر العلمي 
آما أن يقدم توصيات علمية وعملية 
ســتــكــون مــوضــع اهــتــمــام املعنيني 

بالدولة.
ومـــن جهته أكـــد رئــيــس جمعية 
املهندسني الكويتية فيصل العتل أن 
قضايا البنية التحتية من أهم القضايا 
في الوقت احلاضر مؤكدا أن الرعاية 
السامية لهذا املــؤمتــر متثل اهتمام 
وحــرص القيادة على دعــم الطاقات 
البشرية في مجال الهندسة مع توفر 
اإلمكانيات املادية واملعرفية لتحقيق 

رؤية )كويت جديدة 2035(.
ولفت العتل إلى أن الكويت مقبلة 

على مشاريع كبيرة وبعضها قائمة 
مثل جامعة الشدادية واملدن السكنية 
اجلديدة وغيرها من املشاريع ضمن 
خطة التنمية موضحا انها حتتاج إلى 
كــوادر شبابية ذات كفاءة عالية مع 
توفر اإلمكانات للقيام ببناء وصيانة 

املشاريع املقبلة.
بدوره أعرب رئيس قسم الهندسة 
املدنية في كلية الهندسة والبترول 
ورئيس اللجنة العليا للمؤمتر الدكتور 
فهد الركيبي عــن فــخــره بالرعاية 
السامية لهذا احلدث العلمي الهام التي 
تدل على أن قائد التنمية والسام سمو 
أمير الباد من أشد املهتمني بتطوير 
البنية التحتية في الكويت لتواكب 

رؤية التنمية.
وأشار الركيبي إلى أن هذا املؤمتر 
يعد من أهم مساهمات قسم الهندسة 
املدنية في تشجيع البحث العلمي 
ــرات والــتــجــارب بني  ــب ــادل اخل ــب وت
جامعة الــكــويــت وأهـــم اجلامعات 
العاملية املشاركة بعلمائها املتميزين 
كجامعة )رتقرز( وجامعة )تكساس 

اوسنت( وجامعة )بريتش كولومبيا( 
وجــامــعــة )الــيــنــويــز( فــي شيكاغو 

وجامعة )الينويز اربان شامبني(.
وذكــــر أن املــؤمتــر يــضــم خمس 
ورش تدريبية متخصصة وثماني 
حلقات نقاشية وورش عمل بحضور 
املتخصصني إلى جانب مشاركة عدة 

جــهــات محلية وخليجية مــن دول 
أخرى في األوراق العلمية.

وأضــاف الركيبي أنــه مت اختيار 
موضوع البنية التحتية للمؤمتر ملا 
تواجهه الدولة من حتديات في هذا 

املجال.
يذكر أن املؤمتر يجمع خبراء من 

بيوت اخلــبــرة الدولية واإلقليمية 
والصناعات واألوســـاط األكادميية 
لتقدمي خبراتهم ورؤيتهم الفريدة 
من نوعها في املجال العلمي لهندسة 
البنية التحتية للنقل مــن مرحلة 
التخطيط إلـــى مــرحــلــة الصيانة 

واإلدارة.

شخصيتهم منو  في  تساعد  ومهارات  معارف  ميتلكون  متعلمني  إلعداد  تسعى 

 احلربي: خطة »التربية« لتطوير التعليم 
تستهدف بناء نظام تعليمي متطور وفعال 

ــال وكــيــل وزارة التربية الكويتية  ق
الدكتور سعود احلربي إن خطة الــوزارة 
لتطوير التعليم تستهدف بناء نظام تعليمي 
متطور وفعال يساهم في حتقيق متطلبات 

التنمية البشرية واألهداف التربوية.
وأضاف احلربي خال استعراض اخلطة 
بحضور قيادات الوزارة أمس الثاثاء إنها 
تسعى إلعــداد متعلمني ميتلكون معارف 
ومهارات وقيما واجتاهات تساعد في منو 
شخصيتهم وجتعلهم فاعلني ومؤثرين في 
مجتمعهم تأثيرا إيجابيا ومساهمني في 

تطوره. 
  وأكـــد أن التعليم فــي الــكــويــت ليس 
بالصورة السوداوية التي يتحدث عنها 
البعض وأن ما تصدر من تقارير عاملية هي 
مجرد دالئل وليست مؤشرات مؤكدة الفتا 

إلى وجود بعض القصور الذي مت تداركه 
ومعاجلته من خال خطة الوزارة لتطوير 

التعليم. 
  وأوضــح أنه عند صياغة اخلطة متت 
مراعاة االستفادة من التجارب ودراســة 
االستراتيجيات السابقة وأن تكون شمولية 
االبعاد واالجتاهات شاملة جميع مكونات 
النظام التعليمي وتنطلق من واقع التعليم 
في الكويت وتراعي متطلبات الدولة واألخذ 

باحلسبان السياق االجتماعي والثقافي.
وتــنــاول احلــربــي أهــم التحديات التي 
تواجه تطوير التعليم ومنها السياسي 
واالقــتــصــادي والــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي 
والــتــكــنــولــوجــي فــضــا عــن الــتــحــديــات 
املعرفية املتمثلة في عالم شبكات االتصال 
االلكترونية والتقدم في العلوم العصبية 

وتغير املناخ واملــصــادر البديلة للطاقة 
واالبداع والتجديد الثقافي. 

ــاد التعليم املـــراد  ــع   واســتــعــرض أب
حتقيقها ومنها املعرفي والقيمي والسلوكي 
واملهارات الفتا إلى أنها تهدف الى تطوير 
ــة  النظم والسياسات التعليمية واالداري
عن طريق اعداد وثيقة للسياسة التعليمية 
وفق رؤية وطنية وحتديث وثائق النظام 
التعليمي وإعادة النظر في هيكلة الوزارة 
ومراجعة قانون الزامية التعليم وقانون 
التعليم الــعــام.    وأشـــار إلــى أن اخلطة 
تهدف أيضا إلى تنمية املتعلمني في مرحلة 
الطفولة املبكرة عن طريق الزامية رياض 
األطفال وحتسني جــودة التعليم في تلك 
املرحلة ومتكني األشخاص ذوي االعاقة من 

حصولهم على احلق في التعليم. 

العازمي: الكويت مقبلة على مشاريع ضخمة 
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التحقيق مع
وشــدد السويط على أن اللجنة أخذت 
على عاتقها السعي لكشف أبعاد قضية 
ـــوازات املـــزورة والسعي بشكل جاد  اجل
لوضع حلول حقيقية ملعاجلتها، الفًتا إلى 
أنه سيتم استدعاء جميع اجلهات املعنية 
ذات الصلة للتحقيق معهم، كما سيتم 
االجــتــمــاع ببعض املــتــضــرريــن مــن هذه 
املشكلة لاستماع لوجهة نظرهم إلعطاء 

نتيجة كاملة وتصور ملعاجلة أفضل. 
يذكر أن مجلس األمة قد وافق في جلسته 
األخيرة على تكليف جلنة حقوق اإلنسان 
التحقيق في قضية اجلوازات املزورة لفئة 

املقيمني بصورة غير قانونية.

رسميًا
وأضافت الوزارة في بيان لها:  أن القرار 
نص في مادته األولــى على:»يضاف إلى 
أحكام املادة اخلامسة من القرار الوزاري 
رقــم )639( لسنة 2017 حتت رقــم )8( 
الفقرة اآلتي نصها: تقدمي إقرار من محام 
ــن جمعية احملــامــني  كــويــتــي ومــعــتــمــد م
الكويتية«. وأوضحت أن اإلقــرار يتضمن 
بالنسبة لــلــعــقــار اخلـــارجـــي: »ســامــة 
كافة مستندات امللكية اخلاصة بالعقار 
املــعــروض وصحة التصديقات الـــواردة 
ــات الــرســمــيــة بــالــدولــة  ــه ــن اجل عليها م
الكائن بها العقار، وكــذلــك خلو العقار 
املــعــروض من أي مخالفات أو مطالبات 
مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو 
حقوق عينية حتول دون تسجيل امللكية، 

باإلضافة إلــى صاحية األرض الفضاء 
املعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج 
ــة لــذلــك مــن اجلهات  ــازم الــتــراخــيــص ال
الرسمية بدولة املقر«. وقالت »التجارة« 
في بيانها، بالنسبة للعقار الداخلي، فإن 
اإلقرار املقدم من احملامي يجب أن يتضمن: 
»مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة 
من بلدية الكويت، وعدم وجود مخالفات 
على العقار حتول دون تسجيله باإلضافة 
إلى خلو العقار من احلقوق العينية )أصلية 
وتبعية( كالرهن واالمتياز وأي مستحقات 
أو مديونيات رسمية أو خاصة، وكذلك خلو 
العقار من ثمة قيود أو إجــراءات قانونية 

كاحلجز واملنع من التصرف«.

إعدام
وجميعهم من اجلنسية السعودية على 
تبني الفكر اإلرهــابــي املتطرف وتشكيل 
ــال باألمن  خايا إرهابية لإلفساد واإلخ
وإشاعة الفوضى وإثــارة الفتنة الطائفية 
واإلضــــرار بالسلم واألمـــن االجتماعي 
ومهاجمة املقار األمنية باستخدام القنابل 
املتفجرة، وقتل عدد من رجال األمن غيلًة، 
وخيانة األمانة بالتعاون مع جهات معادية 

مبا يضر باملصالح العليا للباد.
وبإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه 
االتهام لهم بارتكابهم تلك اجلرائم صدرت 
بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما 
نسب لهم شــرعــاً واحلــكــم عليهم بالقتل 
تعزيرا، وإقامة حد احلرابة على املُشار 
السميهما أنــفــاً   عزيز مهدي العمري و  
خالد بن عبدالكرمي التويجري مع صلب 

األخير منهما، وصدقت األحكام من محكمة 
االستئناف املختصة ومن احملكمة العليا، 
ــدر أمــر ملكي بإنفاذ مــا تقرر شرعاً  وص
وصدق من مرجعه بحق اجلناة املذكورين، 
وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم يوم أمس 
الثاثاء املوافق 18 / 8 / 1440هـ في كٍل 
من مناطق الرياض، ومكة املكرمة، واملدينة 

املنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلــك لتؤكد 
أن هذه الباد لن تتوانى عن ردع كل من 
تسول له نفسه املساس بأمنها واستقرارها 
ومواطنيها واملقيمني على أراضيها، وأنها 
ماضية مبشيئة الله بكل عــزم وحــزم في 
حتقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع املطّهر 
في كل من يتعدى حدود اللّه، كما حتذر في 
الوقت ذاته كل من تسّول له نفسه اإلقدام 
على ارتكاب مثل هــذه األعمال اإلرهابية 
اإلجرامية بــأن العقاب الشرعي سيكون 

مصيره

ال فروق مالية
بــتــاريــخ 3 /7/ 2017 بنقل تبعية 
واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلــهــاز التنفيذي للدولة من 
ديــوان اخلدمة املدنية إلى الهيئة العامة 
للقوى العاملة«.  وأشــار املوسى إلــى أن 
ــرار منح موظفي الهيئة ذات املكافآت  ق
واملزايا املالية املخصصة ملوظفي الهيكلة 
جاء حتقيقا ملبدأ املساواة بني جميع موظفي 
الهيئة بعد قـــرار الــدمــج، مــؤكــدا حرص 
الهيئة على مصلحة املوظفني وأن ال يضار 

أي موظف حتت رئاسته.

تتمات


