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15 طريقًا رئيسيًا ويخدم العديد من املرافق احليوية في »الدوحة« يتصل بـ 

»محور صباح األحمد«..
ورشة عمل ال تهدأ إلجناز املشروع األكبر في قطر

الكويت ترسم الفرحة على وجوه 
املتضررين جراء السيول في »األهواز« 

بدأ وفد جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
اخلميس ب��ت��وزي��ع امل��س��اع��دات االغ��اث��ي��ة على 
املتضررين ج��راء السيول االخ��ي��رة في مدينة 

االهواز مبحافظة خوزستان اإليرانية.
وزار الوفد برفقة القائم باألعمال باإلنابة 
في السفارة الكويتية بطهران فالح احلجرف 

عددا من مخازن املساعدات الكويتية ومخيمات 
ال��ن��ازح��ن ج���راء السيول والفيضانات التي 

اجتاحت مناطق واسعة من إيران.
وق��ام وفد اجلمعية بتوزيع املساعدات على 
سكان بعض املخيمات الذين عبروا عن فرحتهم 

وشكرهم للكويت.

أنور احلساوي مع بعض األطفال في مدينة األهواز

عشرات الرافعات ومئات املعدات وآالف العمال يعملون معاً في 
ورشة عمل التهدأ ليال ونهار إلجناز مشروع )محور صباح األحمد( 

الذي يعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر.
ويتميز مشروع احملور باتصاله بنحو 15 طريقا رئيسيا ليخدم 
العديد من املرافق احليوية في مدينة الدوحة كما يتصل مباشرة 
مب��ط��ار حمد ال��دول��ي فضال ع��ن العديد م��ن امل��راف��ق ا،القتصادية 

والتجارية واملنشآت الصحية والتعليمية احليوية.
وميثل املشروع شريانا حيويا جديدا ميتد من جنوب الدوحة إلى 
شمالها مما سيعمل على ربط أكثر من 25 منطقة سكنية تتميز بكثافة 
سكانية عالية فيما يشمل أول جسر معلق من نوعه في قطر بطول 

1200 متر وأطول جسر في البالد بطول 6ر2 كيلومتر.
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خالل احلفل اخلتامي ألنشطة شبكة املدارس 
املنتسبة لليونسكو

نادية الوزان: »يونسكو 
الكويت« حترص على دعم 

اجلهود التربوية لترسيخ 
وتدعيم روح املواطنة

أكدت األمن العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة باإلنابة )يونسكو( نادية ال��وزان احلرص على دعم 
اجلهود التربوية لترسيخ وتدعيم روح املواطنة والعمل بروح 

الفريق الواحد. 
  وقالت الوزان في كلمة خالل احلفل اخلتامي ألنشطة شبكة 
امل��دارس املنتسبة لليونسكو أمس اخلميس للعام الدراسي 
)2019/2018( إن هذا العام كان حافال بالعديد من الفعاليات 
واألنشطة الهامة من أجل ترسيخ القيم االجتماعية واإلسالمية 

والوطنية للكويت الغالية.
وأش����ارت ال��ى ج��ه��ود اللجنة ال��ت��ي تهتم بتحقيق هدف 
استراتيجي ه��ام من خ��الل حتقيق أه��داف إجرائية مرحلية 
تبدأ بتعميق روح التعاون واملواطنة بن جميع املتعاملن مع 

املجتمع التربوي في الكويت.
ولفتت الى أن اللجنة تهدف الى حتقيق الروح االيجابية من 
أجل تنمية مهارات جميع العاملن في هذا احلقل بدءا باملتعلمن 
ثم املعلمن والقيادات التربوية واملنسقن واملنسقات احمللين 
من أج��ل رف��ع مستوى مخرجات العملية التثقيفية في حب 

الوطن. 
  وبينت أن الهدف تكوين الدرع الثقافي في ظل راية الكويت 
لتكون على الدوام منارة لالنسان وجلميع الدول الصديقة في 
العالم مضيفة أن امل��دارس املنتسبة لليونسكو عملت وطبقت 
محاور اليونسكو في العام الدراسي وقدم الطالب أداء رائعا 

جدا خالل حفل اخلتام في فقرات وطنية تراثية.
وذك���رت أن الكويت تسعى ال��ى إع���داد مزيد م��ن املبدعن 
والعلماء الشباب الذين سيستلمون ال��راي��ة من بعد بغية 
حتقيق حب تراث األجداد وترسيخ قيم التسامح وحب الوطن 
وترجمة هذا العمل جهدا مضاعفا لرعاية اآلباء.وأشادت بدور 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على حسن تعاونهم 
واستضافتهم حلفل اخلتام وجميع العاملن في تقدمي رسالة 

اللجنة وللتعاون مع املنسقن واملنسقات احمللين.
وحضر احلفل الذي اقيم برعاية وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الدكتور حامد العازمي الرئيس الفخري للنادي الكويتي 
للمعاقن الشيخة شيخة العبدالله وحشد من املشاركن من 

الطلبة وأولياء األمور ووسائل اإلعالم.

 توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا اخلاصة 

املطيري: »الشباب« حريصة على عقد 
الشراكات والتعاون مع اجلهات احلاضنة للشباب

قال مدير عام الهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري إن 
الهيئة حريصة على عقد شراكات 
وتعزيز التعاون مع كل اجلهات 
احلكومية واأله��ل��ي��ة والقطاع 
اخل��اص احلاضنة للشباب مبا 
يخدم تنفيذ استراتيجيتها في 
تعزيز العمل الشبابي ومنح 
ال��ش��ب��اب امل���س���اح���ات إلب����راز 

مهاراتهم وإبداعاتهم.
جاء ذلك في كلمة للمطيري 
على هامش توقيع بروتكول 
تعاون بن الهيئة وكلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا اخلاصة 
أمس اخلميس بحضور رئيس 

الكلية الدكتور خالد البقاعن.
وأض��������اف امل����ط����ي����ري ان 
البرتوكول يركز على تفعيل 
األنشطة والبرامج التي تقدمها 
اجل��ام��ع��ة وم���ن ش��أن��ه��ا تنمية 
ال��ش��ب��اب وت��ط��وي��ر أف��ك��اره��م 

واالس���ت���ف���ادة م���ن اخل���ب���رات 
امل��ت��واج��دة ف��ي اجل��ام��ع��ة من 
أكادميين ومشرفن على تقوم 
ال��ه��ي��ئ��ة ب��دع��م��ه��م ف��ي اخ��ت��ي��ار 
وحتديد هذه األنشطة ودعمها 

إعالميا.
وأش����ار ال���ى ه���ذا ال��ت��ع��اون 
سيسهم ف��ي ت��وف��ي��ر ال��ف��رص 
وحت��ق��ي��ق التنمية املستدامة 
للشباب وتعظيم االستفادة ال 
سيما ان الشباب يشكلون عنصرا 
مهما في رؤية )كويت جديدة( 
موضحا أن الهيئة تؤمن إميانا 
راسخا بأن العمل اجلماعي هو 
السبيل األكثر فاعلية في تطوير 

العمل الشبابي.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور 
البقاعن ف��ي كلمة مماثلة ان 
ه��ذا البروتوكول سيفتح آفاقا 
أكبر لطالب الكلية في املجاالت 
الشبابية واالجتماعية والثقافية 

وغيرها مضيفا أن الكلية تهتم 
بأن تكون بيئتها جاذبة للطالب 
وان متنحهم ال��ف��رص لالبداع 
وال��ت��م��ي��ز. وذك���ر ان ع��ق��د ه��ذه 
االتفاقية مع الهيئة جاء مببادرة 
الشباب من طلبة الكلية الذين 
يسعون إل��ى استثمار أوق��ات 
فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع 
والفائدة وأكد ان منشآت الكلية 
من قاعات ومختبرات ومكتبات 
حت��ت ت��ص��رف الشباب إلقامة 

فعالياتهم وأنشطتهم.
واش������ار ال����ى أن ال��ش��ب��اب 
الكويتي أثبت انه مبادر وميلك 
ط���اق���ات ك��ب��ي��رة حت��ت��اج إل��ى 
الدعم والرعاية حيث سيكون 
ه��ذا البرتوكول اساسا لتنمية 
وتعزيز دور الشباب في املجتمع 
معربا عن اعتزازه بالعمل مع 
الهيئة ال��ت��ي ق��دم��ت ك��ل الدعم 

للطالب.

عبد الرحمن املطيري ود. خالد البقاعن خالل توقيع البروتوكول

إهداء من جمعية الهالل األحمر الكويتي للمتضررين جراء السيول 

ورشة عمل إلجناز املشروع  2.6 كيلو 1200 متر وأطول جسر في البالد بطول  يشمل احملور أول جسر معلق من نوعه في قطر بطول 

لوحات حتمل اسم الطريق بخط مميز عن باقي الطرق 25 منطقة سكنية تتميز بكثافة سكانية عالية ربط أكثر من 

15 طريقاً رئيسياً مشروع احملور يتميز باتصاله بنحو 


