
ريا�ض عواد 

كرمت وزارة التربية بحضور 
وزي���ر التربية ووزي���ر التعليم 
العالي د.حامد العازمي الفائقني 
وال��ف��ائ��ق��ات م��ن ط��اب وطالبات 
الثانوية العامة للعام الدراسي 
2018/2017 وكان عددهم 150 

طالب وطالبة. 
وق���ال وزي���ر التربية ووزي��ر 
التعليم العالي د.حامد العازمي، 
يشرفني أن أش���ارك باحلضور 
ل��رع��اي��ة حفل ت��ك��رمي كوكبة من 
األوائل والفائقني في الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي من 
م��دارس التعليم العام والتعليم 
ال��دي��ن��ي واخل�����اص وال��ن��وع��ي، 
والذي يقام سنويا بدعم من البنك 
الوطني، وإنها لعادة طيبة تسهم 
بتشجيع الطلبة، وتوجد احلافز 
لغيرهم على امل��ض��ي ف��ي طريق 

اجلد واالجتهاد.
وأك��د العازمي على أن وزارة 
التربية تؤمن بأن بناء األوط��ان 
يأتي بعد بناء اإلنسان، لذلك قامت 
بتسخير ال��وس��ائ��ل واالم��ك��ان��ات 
العداد شبابنا للمستقبل منذ االن 
باتاحة األدوات التي متكنهم من 
مواصلة مسيرة النجاح وتوفير 
كل السبل املعنوية واملادية لدفعة 
عجلة التعليم وتطويره عن طريق 
غ��رس القيم الفاضلة وتنشئة 
أبناءنا على العلم والفضيلة، ثم 
تطوير املناهج مبا يائم التطورات 

العاملية من حولنا.
وأض���اف: إنني أج��د حضوري 
الى هذا احلفل، فرصة لكي أؤكد أن 
رسالة القطاع ومؤسسات املجتمع 
املدني ومنهم بنك الكويت الوطني، 
ه��ي رس��ال��ة إن��س��ان��ي��ة ت��رب��وي��ة 
اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، 
انها رسالة تدفع بالكفاءات الى 
الصفوف األولى وليس أفضل من 
أبناء الوطن النابغني الفائقني لكي 

يتم رعايتهم واالحتفاء بهم.
وت��اب��ع: ان���ي الع��ت��ب��ر أن ه��ذه 
املبادرات عمل وطني قبل أن تكون 
عما اجتماعية الن ا لباعث اليها، 
هو االحساس باملسؤولية جتاه 
ه��ؤالء األب��ن��اء الفائقني، فالشكر 
والتقدير لبنك الكويت الوطني 
وال��ع��ام��ل��ني ب��ه، على مبادرتهم 
الطيبة، ف��ي دع��م حفل التكرمي 

السنوي للطلبة.
وق�����ال ع��ل��ى أن االن���س���ان ال 
يستطيع أن يغفل دور األسرة في 
تنمية وتكوين البناء التربوي 
للطلبة والطالبات، فتحية اجال 
واكبار، لكل الذين عملوا بصمت 
ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، 

ووفروا كل سبل النجاح والتفوق 
الب��ن��ائ��ه��م ح��ت��ى وص���ل���وا ل��ه��ذه 
اللحظة اجلميلة، ليكونوا أبناء 
وب��ن��ات ب��ررة متسلحني بالقيم، 
يحملون لواء العلم والتفوق، فلكم 
أيها االب��اء واالم��ه��ات كل التحية 

والتقدير.
 غراس اليوم 

ووج������ه ح���دي���ث���ه ل���أوائ���ل 
وللمتفوقني قائا: أنني أحييكم 
أج��م��ل حتية حتمل ب��ني طياتها 
الشكر والتقدير لكم وفي ثناياها 
ال��ف��رح وال��س��رور، فأنتم غ��راس 
اليوم وجن��وم الغد، وتهنئة من 
القلب وب��اق��ة ورد أهديها اليكم 

ال��ي��وم، ف��ي ي��وم احل��ص��اد وجني 
الثمار، فقد بذلتم اجلهد وثابرمت 
حتى حققتم ما سعيتم اليه، فقد 
ح��رص��ت��م ع��ل��ى رس����م، خ��ط��وات 
النجاح بكل ثقة وث��ب��ات، حتى 

وصلتم الى حتقيقه بكل دارة.
وأك���م���ل: أي��ه��ا امل��ت��ف��وق��ون، ال 
تعتبروا أن اليوم هو نهاية للعمل، 
ب��ل ال��ي��وم ه��و ال��ب��داي��ة لتحقيق 
االمنيات، واجعلوا منارة هدايتكم 
في املستقبل، كلمة والدنا وربنا 
سفينتنا سمو أمير ال��ب��اد، وهو 
يقول:”أن على شبابنا أن يكونوا 
أك��ث��ر وع��ي��ا ونضجا ف��ي تكوين 
قناعاتهم، وأن يكرسوا أوقاتهم 
ويسخروا طاقاتهم لطلب العلم 

والتزود باملعارف وعلوم العصر 
وأداء أعمالهم ومسؤولياتهم، بكل 

تفان واخاص.
وتابع: سيروا أيها املتفوقون 
على بركة الله متسلحني بقيمكم 
ال��ت��رب��وي��ة وأخ��اق��ك��م السامية 
وعملكم الغزير، حريصني على 
البر بآبائكم وأمهاتكم، وحبكم 

واخاصكم ألوطانكم.
 املجتمع املدني 

وت���وج���ه ال����ى أول���ي���اء أم���ور 
الطلبة قائا: أود أن تشاركوني 
شكر املعلمني واملعلمات، الذين 
أحسنوا العطاء وكانوا سببا بعد 
توفيق ال��ه تعالى ف��ي التفوق، 

كما ال ننسى بالفضل الهيئات 
االداري��ة في امل��دارس، الذين بذلوا 
اجلهد واملتابعة ليحصد أبناؤنا 
م��ن ه���ذه امل��راك��ز امل��ت��ق��دم��ة، فكل 
الشكر والتقدير للهيئتني االدارية 
والتعليمية وشكر خاص للعاملني 
ب���وزارة التربية على تعاونهم 
وجهودهم في التنفيذ واملتابعة 
للخطوات االصاحية التي متت 
من أجل الطلبة، كما أشكر املجتمع 
املدني الذي ساندنا في خطواتنا 

االصاحية التي قمنا بها.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر: يسعدنا أن 
نلتقي معكم مجدا في هذا احلدث 

السنوي اخل��اص بتكرمي كوكبة 
م��ت��م��ي��زة م��ن ال��ط��ل��ب��ة املتفوقني 
ف��ي الثانوية ال��ع��ام��ة، فها نحن 
ال��ي��وم نحتفل معهم بجهودهم 
الكبيرة التي بذلوا في احلصول 
على التفوق العلمي، فالعلم هو 
ال��وس��ي��ل��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي متكن 
االن��س��ان ليسعى ويحقق ك��ل ما 
يصبو اليه وهو الساح الوحيد 

ملواجهة حتديات املستقبل.
 ثروة وطنية 

وأض��اف��ت: ه��ذه الفئة املتميزة 
من املتفوقني، تعد ث��روة وطنية 
غالية يجب أن حتاط بكل مقومات 
ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام، فاملتفوق 

ي��ح��ت��اج مل���ن ي��وج��ه��ه وي��دف��ع��ه 
ملواصلة مسيرته حتى يحقق اماله 
ليكون عمادا من األعمدة الراسخة 

لبلدنا الكويت.
وأك����دت ع��ل��ى أن رع��اي��ة بنك 
الكويت الوطني للحفل، تأتي اميانا 
منه بتكرمي وتشجيع الطلبة على 
التفوق العلمي واميانا منه بأهمية 
املشاركة في مثل هذه الفعاليات 
التربوية املهمة لتشجيع الطلبة 
املتفوقني على حتقيق أهدافهم، 
وحثهم على بذل املزيد من اجلهد، 
فنحن نؤكد أن حضورهم معنا 
ال��ي��وم يثبت قدرتهم على حتمل 
املسؤولية، ويدعو ال��ى التفاؤل 

مبستقبل واعد للباد.
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150 من متفوقي الثانوية العامة  كرمت 

العازمي: »التربية« سّخرت الوسائل واإلمكانات إلعداد شبابنا للمستقبل
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العازمي يكرم أحد املتفوقني د. حامد العازمي في لقطة جماعية مع املكرمني

 أعلن أمني سر جمعية املنابر القرآنية 
د. عصام الفليج عن االنتهاء من فعاليات 
مسابقة امل��رح��وم ب��إذن الله العم عقاب 
اخلطيب في حفظ القرآن الكرمي والسنة 
النبوية لفئة الصم، وذل��ك ضمن مشروع 
»م��واه��ب ال��ق��ل��وب« للسنة الثانية على 
التوالي، برعاية كرمية من ورثة املرحوم 
بإذن الله عقاب محمد اخلطيب، وبالتعاون 

مع النادي الكويتي الرياضي للصم.
وأوض���ح الفليج أن املشاركة ف��ي هذه 
املسابقة كانت مفتوحة للرجال والنساء 
من فئة الصم بنفس املادة العلمية املقررة، 
بثاثة مستويات: األول في جزء عم )جزء 
كامل(، والثاني: في جزء عم )ربع اجلزء(، 
وامل��س��ت��وى ال��ث��ال��ث ف��ي س���ورة الفاحتة 
واإلخ��اص واملعوذتني، كما مت فتح مجال 
املشاركة جلميع املتسابقني في مسابقة 
تفسير س��ورة الفاحتة، وأيضا في مجال 
السنة النبوية بحديث »املاهر بالقرآن « 
وحديث »يا عبادي إني حرمت... .«؛ حيث 

أقيمت تصفيات املسابقة ي��وم الثاثاء 
بتاريخ 20 رمضان 1439 ه� املوافق ٥/ 
٦/ 2018 م بعد صاة التراويح في مسرح 
النادي الكويتي الرياضي للصم في منطقة 

غرناطة.
وأشار الفليج إلى أن مجموع املشاركني 
في هذه املسابقة بلغ ٥4 مشاركا، موزعة 
على فئتني: فئة الرجال وبلغ عددهم 19 
مشاركا، بينما بلغ ع��دد امل��ش��ارك��ات 3٥ 
مشاركة، وأن احلفل اخلتامي وتوزيع 
اجلوائز على املتسابقني سيكون بإذن الله 

بعد عيد الفطر السعيد.
وب��ني الفليج أن��ه مت تخصيص جوائز 

مالية مجزية للمراكز العشرة األول��ى، 
وتخصيص جوائز تشجيعية للفائزين في 

مسابقة التفسير والسنة النبوية.
وأكد الفليج أن املسابقات القرآنية التي 
تقيمها جمعية املنابر القرآنية تأتي من باب 
استشعار املسؤولية في تعليم وتنشئة 
أبنائنا وبناتنا على القرآن وقيمه خاصة 
فئة الصم وغيرهم من ذوي اإلعاقة، وذلك 
ضمن مشروع »مواهب القلوب«، كما أنها 
ت��أت��ي حتقيقا حل��دي��ث رس���ول ال��ل��ه صلى 
الله عليه وسلم: »خيركم من تعلم القرآن 
وع��ل��م��ه«، وتفعيا ملشاريعنا القرآنية 
والتعليمية الهادفة إلى تعزيز تعليم كتاب 

الله تعالى ودراسة أصول الدين من خال 
السنة النبوية بلغة اإلشارة للصم، وزرع 
الثقة في نفوسهم وإشراكهم في فعاليات 

هذا الشهر الفضيل.
وتوجه بالشكر اجلزيل إلى إدارة النادي 
الكويتي ال��ري��اض��ي للصم، وإل���ى أس��رة 
املغفور ل��ه ب��إذن الله تعالى العم عقاب 
اخلطيب على تلك املبادرة الطيبة في هذا 
الشهر الفضيل، وتلك اللمسة احلانية 
ألبنائنا وبناتنا م��ن ال��ص��م، ورعايتهم 
الكرمية حلفظة كتاب الله وحرصهم على 
نشر القرآن وعلومه في صفوف تلكم الفئة 

اخلاصة من املجتمع الكويتي.

ضمن مشروع »مواهب القلوب«

الفليج: مسابقة »عقاب اخلطيب« في القرآن والسنة جتسيد 
لدور »املنابر القرآنية« في تعليم كتاب الله ألبنائنا الصم

جانب من مسابقة الرجال

عصام الفليج

مساجد مبارك الكبير استعدت 
الستقبال عيد الفطر املبارك

استعدت مساجد محافظة مبارك الكبير ملتطلبات 
صاة عيد الفطر السعيد بتوفير كافة االحتياجات 
وحتديد املساجد التي ستقام فيها الصاة وبتنسيق 
أمني عال حلماية املصلني. و قال مدير إدارة مساجد 
محافظة مبارك الكبير د.منيف الهاجري ان ادارة 
مساجد محافظة مبارك الكبير على أمت االستعداد 
الستقبال املصلني الكرام في كافة املساجد اجلامعة 

التي تقام فيها خطبة اجلمعة.
وأضاف الهاجري بأن كافة االستعدادات قد اكتملت 
في مساجد احملافظة من خال جتهيز كافة املساجد 
بجميع خدمات الضيافة جلمهور املصلني ملشاركة 
اجلمهور فرحتهم يوم عيدهم مبيناً أنه مت التنسيق 
مع وزارة الداخلية فيما يخص املساجد اجلامعة ذات 

الكثافة السكانية وذلك تيسيراً على املصلني للوصول 
او اخلروج من املناطق ذات الكثافة.

وأوضح أن ادارة مساجد محافظة مبارك الكبير لم 
تأل جهدا في توفير كافة املستلزمات اخلاصة باملساجد 
اجلامعة التي ستقام فيها صاة العيد وذلك لتوفير 
أفضل االجواء املناسبة للمصلني سائلني الله ان مين 
على بلدنا باألمن واالم��ان وان يحفظها ويحفظ قائد 
مسيرتها صاحب السمو امير الباد الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي عهده االمني. وتقدم الهاجري بهذه 
املناسبة السعيدة بالتهنئة لصاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وجلموع الشعب الكويتي وكافة املقيمني على 
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نفذتها التدقيق ومتابعة اخلدمات بالعاصمة خالل مايو  املاضي

880 إعالنًا مخالفًا 598 محاًل ورفع  الكندري: الكشف على 
كشفت إدارة العاقات العامة في بلدية 
الكويت ع��ن اإلجن���ازات التي حققتها إدارة 
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة العاصمة خال مايو املاضي تزامنا 
مع احلملة االعامية التي أطلقتها االدارة حتت 
شعار#تواصل_معنا والتى تهدف إلى إزالة 
كافة التعديات على أماك الدولة واالعانات 
بالشوارع وامليادين  ومتابعة الباعة اجلائلني 
وكل مايشغل الطريق سواء استغال مساحة 
دون ترخيص او س��ي��ارات مهملة فضا عن 
متابعة ش��رك��ات النظافة وم���دي التزامها 
بتطبيق العقود بينها وبني البلدية إلى جانب 

متابعة شكاوى اجلمهور ال��واردة عبر مواقع 
التواصل االجتماعى  حيث أسفرت احلمات 
التفتيشية التي قام بها املفتشني عن الكشف 

على 598 محل .
وأوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية إميان الكندري بأن احلمات 
التفتيشية التي مت تنفيذها من قبل مراقبة 
احمل���ات واإلع���ان���ات  ك��ان هدفها احل��د من 
املخالفات وقد أسفرت تلك احلمات بالكشف 

على573 محل.
وأك���دت الكندري على أن امل��راق��ب��ة  قامت 
برفع وإزالة 888  إعان  مخالف من الشوارع 

وامل��ي��ادي��ن إل��ى ج��ان��ب حت��ري��ر 83 مخالفة 
والصلح في  32 مخالفة .

وأش���ارت ال��ك��ن��دري ب��أن مراقبة االغذية 
واالس��واق قامت بالكشف على 25 محل الى 
جانب حترير 13 مخالفة باالضافة إلى غلق 
محل اداري��ا ، الفتة إل��ى ان مت حتصيل 690 

دينار كرسوم.
ودعت إدارة العاقات العامة  اجلميع في 
حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية االتصال 
على اخلط الساخن 139 الذي يعمل على مدار 
الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @

إميان الكندريkuwmun مبواقع التواصل االجتماعي.


