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خالل لقائه مع أعضاء املجلس في املكتبة الوطنية

املطيري :للمجلس الشبابي دور مؤثر في تطوير وتعزيز العمل الشبابي
أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة
ل��ل��ش��ب��اب ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ط��ي��ري
أه��م��ي��ة دور امل��ج��ل��س ال��ش��ب��اب��ي
الكويتي في تطوير وتعزيز العمل
الشبابي في البالد ووض��ع اخلطط
واإلستراتيجيات إلق��ام��ة البرامج
واألنشطة وفق رؤية شبابية عصرية
لتحقيق رؤية (كويت جديدة .)2035
وق���ال امل��ط��ي��ري ف��ي كلمة خ�لال
لقائه مع أعضاء املجلس الشبابي في
املكتبة الوطنية أول أمس مبناسبة
تشكيل املجلس التأسيسي ال��ذي
مت أخ��ي��را أن الهيئة ستقيم مخيما
ألعضاء املجلس في يونيو املقبل مدة
شهر كامل الع��داده��م للقيام باملهام
املنوطة بهم في املجلس لتفعيل العمل
الشبابي وحتقيق ال��ري��ادة للشباب
وصنع القرار في البرامج الشبابية.
وأعرب عن تفاؤله في جناح عمل
املجلس عقب استماعه إلى آراء وافكار
الشباب املميزة في هذا اللقاء مبينا
ان ال  182شابا وشابة ممن انطبقت
عليهم الشروط اخلاصة لالنضمام
للمجلس من محافظات البالد الست
يتمتعون بسيرة ذاتية مميزة في هذا
املجال.
وق���ال املطيري إن ه��ذا املجلس
التأسيسي للشباب عليه مهام كبيرة
السيما ف��ي حتقيق انطالقة مهمة
للمجلس الى جانب انه سيمهد الطريق
إلجن���اح امل��ج��ال��س امل��ق��ب��ل��ة وي��ك��ون
مبثابة الذاكرة املؤسسية للمجالس
املقبلة .وأوضح أن الهيئة لن يكون

عبدالرحمن املطيري

لها تدخل بعمل املجلس وق��رارات��ه
وسيكون دورها مقتصرا على تقدمي
الدعم اللوجيستي للمجلس والعون
وامل��ش��ورة معربا ع��ن ثقته بقدرات
الشباب الكويتي باجناح عمل املجلس
وحتقيق أه��داف��ه بتنمية وتطوير
العمل الشبابي في البالد.
وشهد اللقاء ال��ذي حضره عدد
من قيادات وزارة الشباب والهيئة
عدد من أعضاء املجلس من اجلنسني
عبروا فيها عن تطلعاتهم ومتنياتهم
وخططهم مب��ا يخص عمل املجلس
ومب���ا ي��خ��دم ال��ش��ب��اب ويستثمر
طاقاتهم في كافة املجاالت الشبابية
واالجتماعية واالقتصادية والتربوية
واإلعالمية وغيرها .وأكد الشباب في

جانب من اللقاء

مدخالتهم خالل اللقاء ان طموحهم
كبير في صنع التغيير عبر حتويل
األفكار الشبابية في متكني الشباب

الكويت ترحب بالتقدم امللحوظ
في الصومال لتحقيق االستقرار
واملصاحلة وبناء الدولة

املستشار نواف األحمد

رح��ب��ت ال��ك��وي��ت بالتقدم
امللحوظ في مساعي احلكومة
الفيدرالية الصومالية لتحقيق
االستقرار واملصاحلة وبناء
الدولة على الرغم من التحديات
ال��ع��دي��دة التي تقوض إجن��از
األولويات املطلوبة.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت
خالل جلسة مجلس األمن حول
ال��ص��وم��ال التي ألقاها عضو
وفدها الدائم لدى االمم املتحدة
املستشار ن��واف األحمد مساء
األربعاء.
وق���ال األح��م��د إن “التقدم
ينعكس في ظل احل��رص على
االس�����راع ف��ي تنفيذ اخلطة
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال���ت���ي ال��ت��زم��ت
مبوجبها احلكومة الفيدرالية
ب��األخ��ذ ب��زم��ام امل��ه��ام حيث
نعول هنا على خارطة الطريق
املوضوعة م��ن قبل احلكومة
الفيدرالية إلجن���از اجندتها
اإلصالحية السياسية الشاملة
ويأتي في مقدمتها االنتهاء من
مراجعة الدستور االنتقالي في
غضون نهاية العام”.
وأض��اف أن من املهام ايضا
االلتزام بتقدمي اإلطار القانوني
لالنتخابات خالل دور انعقاد
البرملان احلالي واعتماد مجلس
ال���وزراء لقانون االنتخابات
امل���ؤق���ت وق���ان���ون األح����زاب
السياسية مطلع الشهر اجلاري
باإلضافة الى التقدم احملرز من
قبل اللجنة الوطنية االنتخابية
املستقلة على صعيد تسجيل
الناخبني عبر استخدام النظام
البيومتري.
وأشار األحمد إلى أن مجلس
األم����ن ق���ام ف��ي أواخ����ر شهر
مارس املاضي بتوجيه رسالة
واضحة عكست مجددا وحدة
امل��ج��ل��س ف��ي دع���م وم��س��اع��دة
ال��ص��وم��ال عبر جت��دي��د والي��ة
بعثة األمم املتحدة باإلجماع
من خالل القرار .2461
وأوضح أن هذا القرار الذي

يعد صكا دوليا لوقوف مجلس
األمن بجانب الصومال واألمم
املتحدة في جهود بناء دولة
فيدرالية ق��ادرة على التغلب
ع��ل��ى ال��ص��ع��وب��ات ق��د راع��ى
الظروف اخلاصة لألزمة في
الصومال ووضعه الفريد.
وأك�����د األح���م���د أن ح��رك��ة
الشباب الت��زال متثل التهديد
األكبر السيما في ظل زيادة عدد
الهجمات مؤخرا إذ شهد شهر
مارس املاضي وحده  77هجمة
ب��واس��ط��ة ال��ع��ب��وات الناسفة
م��ك��ررا إدان��ت��ه لهذه الهجمات
وخاصة تلك التي تعرض لها
مجمع األمم املتحدة في مطار
مقديشو بداية السنة.
ول��ف��ت إل��ى الهجمات التي
استهدفت ع���ددا م��ن الفنادق
وامل��راك��ز وباألخص تلك التي
ت���ع���رض ل��ه��ا م��ب��ن��ى وزارة
العمل واألشغال العامة وراح
ضحيتها ن��ائ��ب وزي���ر العمل
الصومالي.
وبني األحمد أن هذه األحداث
تضاعف من أهمية تنفيذ إطار
النهج الشامل لألمن من أجل
تعزيز فاعلية عمليات البعثة
االمم��ي��ة وق���درات ق��وات األم��ن
الوطنية ومت��ك�ين مؤسسات
األم���ن الصومالية وتوسيع
سلطة ال��دول��ة وقدرتها على
احمل��اس��ب��ة وم��ح��ارب��ة العنف
املتطرف.
ورحب باملراجعة املشتركة
ل��ل��أمم امل���ت���ح���دة واالحت������اد
األفريقي وما متخض عنه من
إن��ش��اء مفهوم عمليات جديد
للبعثة االمم��ي��ة ينسجم مع
اخلطة االنتقالية وهيكل األمن
ال��وط��ن��ي وي��ص��اح��ب اخلفض
التدريجي لقوات البعثة.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ت��ط��ورات
االق��ت��ص��ادي��ة ق���ال األح��م��د إن
“التقدم الذي شهده الصومال
على صعيد التنمية االقتصادية
أمر مرحب به ونأمل أن يبنى

ع��ل��ى ه���ذا ال��زخ��م اإلي��ج��اب��ي
الستيفاء ال��ش��روط املطلوبة
م��ن��ه��ا ك���دول���ة ف��ق��ي��رة مثقلة
بالديون”.
وأض���اف أن��ه م��ن ال��واض��ح
أن احلكومة الفيدرالية بدأت
تقطف ثمار جهودها في ضوء
تعزيز ق��درت��ه��ا ال��ذات��ي��ة على
تعبئة امل��وارد احمللية وزي��ادة
اإلي�����رادات وذل���ك ب��إق��رار من
صندوق النقد الدولي متطلعا
الى املزيد من التقدم عبر مترير
ق��ان��ون احمل��اس��ب��ة وم��ح��ارب��ة
ال��ف��س��اد وإدخ����ال التعديالت
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال�ل�ازم���ة للبنك
املركزي.
وق����ال األح��م��د إن “العام
احلالي في غاية األهمية جلهود
ت��ع��زي��ز ال��ف��ي��درال��ي��ة م��ن أج��ل
حتقيق االتفاقات السياسية
ال��ع��ال��ق��ة وه���و م��ا ي��ض��ع على
عاتقنا ك��أع��ض��اء مسؤولية
خ��اص��ة ف��ي م��واص��ل��ة رؤيتنا
املشتركة ملساعدة الصوماليني
ع��ل��ى ب��ن��اء دول����ة صومالية
فيدرالية شاملة حتمي حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية
جلميع مواطنيها”.
وأع��رب عن شكره ملساعدة
األمني العام للشؤون اإلنسانية
أورس��وال مولر على احاطتها
ال��ت��ي عكست ح��ج��م امل��ع��ان��اة
اإلنسانية التي تواجه الشعب
الصومالي لعقود م��ن الزمن
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ف��ق��ر وال��ت��ه��م��ي��ش
وال���ع���ن���ف امل���س���ل���ح وع����دم
االستقرار السياسي واملخاطر
الطبيعية وفقدان التنمية.
وأوض���ح األح��م��د أن جميع
تلك العوامل أدت إل��ى زي��ادة
االح��ت��ي��اج��ات اإلن��س��ان��ي��ة في
الصومال في ظل حاجة ثلث
السكان الى املعونة واحلماية
في عام  2019وانعدام األمن
الغذائي لـ 9ر 4مليون شخص
ووصول عدد املشردين داخليا
الى 6ر 2مليون شخص.

وتنمية قدراتهم إل��ى واق��ع ملموس
من خالل إقرار برامج وأنشطة تعمل
ف��ي ه��ذا االجت���اه م��ع التركيز على

القضايا امللحة في املجتمع ال سيما في
اجلوانب التعليمية.
وي��ت��ك��ون املجلس م��ن  36شابا

وشابة ممن تتراوح أعمارهم مابني
 18و 34عاما مع وجود شاب وشابة
من ذوي اإلعاقة علما ان القرعة أقيمت

السبت املاضي على هامش الغبقة
التي إقامتها وزارة الشباب والهيئة
العامة للشباب.

كلية اآلداب توقع مذكرة تعاون مع املعهد
الفرنسي لدعم التبادل اجلامعي
وقعت عميدة كلية اآلداب
بجامعة الكويت أ.د .سعاد
عبدالوهاب مذكرة تعاون بني
كلية اآلداب واملعهد الفرنسي
ال����ذي م��ث��ل��ه م��دي��ر امل��ع��ه��د
الفرنسي لدى دولة الكويت
س���ي���درك دوف�����ي وامل��ل��ح��ق
الثقافي للشؤون األكادميية
ال��دك��ت��ور بنجامانتوناي،
وذلك بحضور العميد املساعد
للشؤون األكادميية واألبحاث
والدراسات العليا أ.د .عبدالله
الهاجري ،ورئيس قسم اللغة
الفرنسية وثقافاتها أ.د.
منصف خميري،ورئيس قسم
اللغة اإلجنليزية وآداب��ه��ا
د .الف��ي احل��رب��ي ،ورئيس
قسم اللغة العربية وآدابها
أ.د .عبداحملسن الطبطبائي،
ورئ��ي��س ق��س��م الفلسفة د.
محمد الوهيب.
وجدير بالذكر أن املذكرة
تضمنت عدة بنود تهدف إلى
دع��م التبادل اجلامعي بني
كلية اآلداب والعهد الفرنسي،
وب����دأ ال��ق��س��م ف���ي تطبيق
ه��ذه البنود حيث ش��ارك 5
من طلبة الكلية في دورات

جانب من توقيع مذكرة التعاون

ت��دري��ب��ي��ة ف��ي ش��ه��ر يناير
وفبراير في املعهد الفرنسي،
وسيتم ابتعاث  3طلبة ملدة

شهر ف��ي ال��ف��ت��رة الصيفية
إل��ى فرنسا حل��ض��ور دورة
تدريبية في اللغة والثقافة

الفرنسية ،وسيتم العمل
على تطبيق بقية البنود في
السنوات القادمة لتطوير

املؤهالت اللغوية والثقافة
العلمية لطلبة قسم اللغة
الفرنسية وثقافاتها.

«اإلطفاء» تنهي استعداداتها الستقبال العشر األواخر من شهر رمضان
أعلن مدير اطفاء محافظة مبارك
ال��ك��ب��ي��ر وامل��ن��س��ق ال��ع��ام للنقاط
األمنية اخل��اص��ة ب����اإلدارة العامة
لالطفاء العميد محمد احملميد أول
أم���س أن (اإلط���ف���اء) أن��ه��ت جميع
استعداداتهاالالزمة إلستقبال العشر
األواخر من شهر رمضان املبارك.

وقال العميد احملميد في تصريح
صحفي عقب جولة تفقدية قام بها
ل�لاط�لاع على اس��ت��ع��دادات النقاط
االمنية اخل��اص��ة ب����اإلدارة العامة
لالطفاء في املساجد ان اإلج��راءات
املتبعة لتأمني املساجد تسير حسب
ماهو مخطط له .واشار الى التعاون

طوارئ بلدية األحمدي
حررت  14مخالفة إعالن

ضمن جوالت بلدية محافظة
األحمدي التفتيشية على املطاعم
واحملالت واالسواق واملجمعات
التجارية اعلنت ادارة العالقات
ال��ع��ام��ة ب��ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت عن
قيام فريق الطوارئ باألحمدي
بجولة واسعة النطاق تركزت
على متابعة تراخيص االعالنات
والشهادات الصحية للعاملني
واش��ت��راط��ات النظافة  ,والتي
اسفرت عن حترير  14محضر
مخالفة.
وفي هذا السياق أفاد رئيس
فريق ط��وارئ األحمدي مشعل
أبا الصافي أن اجلولة استهدفت
منطقة الفحيحيل السكنية
والصناعية واملهبولة بغرض
الكشف عن أي مخالفة تخص
لوائح وقوانني البلدية  ,حيث
ق��ام ال��ف��ري��ق بتحرير ع��دد 14
مخالفات تنوعت م��ا ب�ين فتح

مشعل أبا الصافي

وادارة محل بدون ترخيص من
قبل البلدية وإقامة إعالن بدون
ترخيص من قبل البلدية العامة

والتنسيق مع قطاع الوقاية لتزويد
املساجد بالعناصر املختصة التي
تقوم بوضع االشتراطات الوقائية
وإزالة أي معوقات قد تواجه جموع
امل��ص��ل�ين ف��ي ال��ع��ش��ر األواخ����ر من
الشهرالفضيل مشيدا ب��دور ادارة
العمليات املركزية في تأمني النقاط

واستغالل مساحة خارج حدود
احملل .وأضافت العالقات العامة
أن��ه خ�لال اجل��ول��ة مت��ت ازال��ة
ع��دد  119إع�لان��ا عشوائيا من
ال��ش��وارع الرئيسية والفرعية
ملنطقة الفحيحيل السكنية
والصناعية وذل��ك ملنع حجب
الرؤية لسائقي املركبات.
ك��م��ا دع���ت إدارة ال��ع�لاق��ات
ال���ع���ام���ة اص����ح����اب احمل��ل�ات
ال��ت��ج��اري��ة االل���ت���زام بتجديد
ت��راخ��ي��ص االع��ل�ان اخل��ارج��ي
للمحالت وال��ع��ن��اي��ة بصيانة
االع�لان وذلك تفاديا للمساءلة
القانونية وفي حال وج��ود أي
اس��ت��ف��س��ار أو ش��ك��وى ميكنهم
التواصل عبر مواقع التواصل
االج���ت���م���اع���ي ل��ل��ب��ل��دي��ة @
 kuwmunاو االتصال باخلط
الساخن ( )139وال��ذي يعمل
على مدار الساعة.

األمنية باألفراد واآلليات وارتباطها
مبراكز اإلطفاء القريبة.
ودعا احملميد املواطنني واملقيمني
إلى التقيد باالرشادات والتعليمات
عند ذهابهم للمساجد والتعاون مع
اللجان املنظمة لضمان عدم عرقلة
اخلطة التي وضعت.

«التربية» 34068 :طالب ًا
وطالبة تقدموا الختباري
الكيمياء والتاريخ
قالت وزارة التربية إن عدد املتقدمني الختباري مادتي
الكيمياء وتاريخ العالم احلديث واملعاصر للصف الثاني عشر
بلغ  34068طالبا وطالبة مؤكدة ان الطلبة قدموا االختبارات
بكل سهولة ويسر.
وق��ال امل��وج��ه الفني مل��ادة الكيمياء مبنطقة العاصمة
التعليمية عضو جلنة تقدير الدرجات في كنترول القسم
العلمي عيسى القالف في تصريح صحفي أمس اخلميس إنه
مت البدء بتصحيح ورقة اختبار الكيمياء للصف الثاني عشر
علمي لطالب الفترة الصباحية واملنازل واملسائي.
وأوض��ح أن عدد الطلبة املتقدمني لالختبار بلغ 20068
طالبا وطالبة مبينا ان جلان التصحيح بدأت بتصحيح أوراق
االختبار وفق الوقت احملدد بتعاون مميز بني أعضاء الكنترول
اذ من املتوقع االنتهاء من التصحيح في الوقت احمل��دد من
كنترول الثانوية العامة.
وأضاف أن عدد املعلمني املشرفني على تصحيح االختبارات
هو  309معلمني اذ لم يكن هناك أي مالحظات أو استفسارات
من الطلبة بعد االنتهاء من أداء االختبار مشيرا إلى تنوع
االختبار بني األسئلة املقالية واملوضوعية .وق��ال القالف
إن أغلب األسئلة كانت في متناول الطالب املتوسط متمنيا
التوفيق والسداد للجميع في عملية سير االختبارات النهائية.

