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االنتهاء من المشروع خالل عامين ونصف

كرم: 11 مليون دينار لتجديد 
شبكة الصرف الصحي بالرقة وهدية

التنسيق مع الكهرباء والماء والمواصالت 
إلدخ�ال أعمال اإلن�ارة والش�بكة الهاتفية

الصويلح: انطالق مسابقة المرحوم 
مبارك الحساوي الرابعةلحفظ القرآن

ليلى الشافعي
اعلن املشرف العام على مسابقة املرحوم مبارك عبدالعزيز احلساوي 
حلفظ وتالوة القرآن الكرمي الشيخ جزاع الصويلح انطالق املسابقة 
للعام الرابع على التوالي بعد ان مت اضافة ش����رائح جديدة لها وقال 
ان هذه املس����ابقة يقيمها ورثة املرحوم مبارك عبدالعزيز احلساوي 
رحمه اهلل تش����جيعا البناء الكويت للعناي����ة بحفظ وتالوة وترتيل 
كتاب اهلل وااللتزام بآدابه واحكامه وش����غل اوقات فراغهم مبا يعود 

عليهم باخلير والفائدة.
وب����ن الصويلح خالل املؤمتر الصحاف����ي الذي عقد في مقر مبرة 
املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشرعية ان املسابقة في هذا 
العام ستكون بش����كل جديد مختلف عن األعوام املاضية، حيث متت 
اضافة شريحة جديدة هي االولى في الكويت حفظ »نصف جزء« وهي 

مقتصرة على االطفال من عمر 4 وحتى 6 سنوات.
واضاف ان املس����ابقة في هذا العام ستشمل فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومت مخاطبة املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة لالحتياجات 
اخلاصة وهذه الشريحة متاحة للجميع سواء الكويتيون او الوافدون، 
مش����يرا الى ان ش����ريحة التالوة هي من اجل خلق روح املنافسة بن 
املتسابقن وحثهم على استخدام اصواتهم في شيء مفيد في دنياهم 

وآخرتهم.
واوضح الصويلح ان طريقة املشاركة في املسابقة متت مبخاطبة 
جميع اجلهات احلكومية لبدء التسجيل في املسابقة ويستطيع الذي 
يرغب في التسجيل في املسابقة التسجيل في اجلهة التي يعمل بها، 
مشيرا الى ان كل جهة لها فرصة واحدة في املشاركة في كل شريحة 
من الشرائح. وكشف الصويلح ان جائزة مبارك عبدالعزيز احلساوي 
من اكبر اجلوائز لتكرمي حفظة القرآن الكرمي في الكويت بعد جائزة 

سمو االمير، وشمولها على شرائح ال تشملها جميع املسابقات.
واوضح الصويلح ان مس����ابقة مبارك عبدالعزيز احلساوي ايضا 
تقام هذا العام في الشارقة في دولة االمارات العربية، وفي بريطانيا 
وتكون مفتوحة للجميع، وهناك خطة ان تصبح املسابقة في املستقبل 

في كل دول العالم.
ومن جانبه قال مدير عام مبرة املتميزين يوس����ف الصميعي ان 
املبرة احتضنت هذا املشروع الذي هو صدقة جارية على روح املرحوم 
مبارك عبدالعزيز احلساوي، مشيرا الى ان املبرة حتقق رسالتها من 
خالل احتضانها للمس����ابقة الن هذه الفئة الطيبة التي حتفظ كتاب 

اهلل تعالى او جزءا منه تستحق املراعاة.
ومن جانبه قال عايض الفضلي املدير التنفيذي للمسابقة: اننا دائ ما 
نسعى الى التميز والرقي في كل عام للمسابقة عن العام السابق حيث 

تتم اضافات جديدة تتم للمسابقة سواء بالشكل او اجلوهر.
واش����ار الفضلي الى ان عدد املش����تركن في مسابقة العام املاضي 
وصل الى 1650 متسابقا في احلفظ والتالوة، ونتوقع ان يتزايد العدد 
في مسابقة هذا العام النه في السابق كانت املسابقة 7 شرائح اما اآلن 

فهي 10 بعدما متت اضافة ثالث شرائح.
وبننّ الفضلي ان الشرائح املضافة حفظ نصف جزء للفئة العمرية 
من 4 الى 6 سنوات حتى ال يحرم االطفال من دخول املسابقة، والشريحة 
الثانية حفظ »ثالثن« جزءا وسيكون لها جلنة خاصة مشكلة من كبار 
القراء ويكون لها رعاية وعناية خاصة، والشريحة الثالثة هي املعاقون 
وذوو االحتياجات اخلاصة س����واء في التعليم احلكومي او التعليم 

اخلاص وتلك الشريحة متاحة للجميع الكويتين والوافدين.
واوضح الفضلي ان فئة التالوة في السابق كان يتم التسجيل فيها 
عن طريق التوجه للمبرة مباشرة لكن هذا العام بعد ان متت مخاطبة 
اجلهات احلكومية واخلاصة ومراكز الق����رآن واملبرات االخرى حتى 
يستطيعوا التسجيل فيها او من خالل املوقع االلكتروني، مشيرا الى 

ان هذه الفئة مقتصرة على الشباب فقط.
واضاف ان ش����ريحة املرحلتن املتوس����طة والثانوية في السابق 
كانت حلفظ ثالثة اجزاء اما اآلن فيحق للمرحلة املتوسطة االشتراك 
بجزء او جزأين، اما املرحلة الثانوية فيحق دخول املسابقة في جزأين 

او ثالثة اجزاء.
وبن ان شعار املسابقة هذا العام »نور حياتك بالقرآن« اننا نريد 

ان نبن للمشاركن في املسابقة ان القرآن نور في الدنيا واآلخرة.

فرج ناصر
اعلن رئيس مهندسي 
الهندسة الصحية بوزارة 
االشغال م.محمود كرم 
ان���ه مت توقي���ع عق���د 
مشروع جتديد شبكات 
الص���رف الصحي في 
منطقت���ي الرقة وهدية 
وال���ذي يش���تمل على 
جتديد شبكات الصرف 
الصحي وحتسن امليول 
لهذه اخلطوط، وانشاء 
خط���وط جدي���دة ذات 
مواصفات عاملية حديثة 
افتراضي  وذات عم���ر 
طويل املدى مع تبديل 
املناهيل القدمية بأخرى 

جديدة ذات مواصفات تقاوم الغازات املوجودة في مياه الصرف 
الصحي.

وقال انه سيتم االنتهاء من هذا املشروع خالل عامن ونصف 
العام، مش���يرا الى ان هذا املشروع بإشراف مستشارين عاملين 

وباالتفاق مع شركات عاملية.
واضاف كرم ان كلفة املش���روع تبلغ 11 مليون دينار تش���مل 

جميع اعمال املشروع للمنطقتن.
وقال انه مت التنس���يق بن وزارة االش���غال ووزارة الكهرباء 
وامل���اء ووزارة املواصالت الدخال بعض اعم���ال االنارة التابعة 
لوزارة الكهرباء واعمال الش���بكة الهاتفية بوزارة املواصالت في 
عقد هذا املشروع وذلك لعدم احلاجة الى احلفر الى اكثر من مرة 

في املنطقة »الرقة � هدية«.

م.محمود كرم

خالل رعايتها احتفاالت الفصول الخاصة باألعياد الوطنية في مدرسة »نعيم بن مسعود«

الجويان: 200 »باج« وعلم من طلبة الداون لزمالئهم في التعليم العام

أك���دت مراقب���ة التربية اخلاصة ف���ي منطقة 
الفروانية التعليمية د.خلود اجلويان ان الكويت 
ترجمت االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة الى 
واقع عملي ملموس، في ضوء االهتمام البالغ من 
لدن صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بهذه الفئات وتعليمهم وتوفي���ر كل متطلباتهم 
احلياتية، مش���يرة الى ان وزارة التربية تسعى 
نح���و توفير البيئة التعليمي���ة النموذجية التي 
تس���توعب مبرافقها ومستلزماتها جميع الطالب 
والطالبات، وتس���هم في تعليم ذوي االحتياجات 
بصورة طبيعية، تزيد من دافعيتهم نحو التعلم 

والتفوق خلدمة بلدهم.
وأشارت اجلويان في تصريح للصحافين عقب 

رعايتها صباح اول من امس احتفاال لطلبة الفصول 
اخلاصة فئة الداون في مدرسة نعيم بن مسعود 
االبتدائية بنن مبناسبة األعياد الوطنية ليومي 
االستقالل والتحرير، الى ان طلبة ذوي االحتياجات 
اخلاصة في املدرسة شاركوا أقرانهم الطلبة األسوياء 
أنشطة احلفل، إذ جال طلبة متالزمة الداون على 
فصول التعليم العام باملدرسة وقاموا بتوزيع 200 
»باج« حتمل صورة صاحب السمو األمير وأعالم 
الكويت على زمالئهم الطلبة األس���وياء في إطار 
تفعيل جتربة برنامج الدمج الذي تطبقه الوزارة 

في بعض مدارس التعليم العام.
وأضاف���ت اجلويان ان طلبة التعليم العام في 
الفصول العادية تفاعلوا مع مبادرة زمالئهم طلبة 

متالزمة الداون في الفصول اخلاصة وشاركوهم 
رفع األعالم لالحتفال بهاتن املناسبتن الغاليتن 
على كل الكويتين، مشيرة الى اهمية تكريس مبدأ 
غرس روح املواطنة والوالء في نفوس ابنائنا الطلبة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، كما أنشد احد طلبة 
متالزمة الداون النش���يد الوطني وهتف بعفوية 
مرارا عاش األمير بابا صباح، ما يدل على إحساس 

هؤالء الطلبة بانتمائهم وحبهم لوطنهم.
وش���ددت اجلوي���ان عل���ى ان الط���الب ذوي 
االحتياجات اخلاصة ممن خضعوا لتجربة الدمج 
يشعرون بالتش���جيع واملساواة أسوة بإخوانهم 
العادين ونتيجة لذلك فإن حتصيلهم األكادميي 
يكون أفضل ممن لو درسوا في مدارس خاصة او 

معزولة، مؤكدة ان دمج الطفل ذي اإلعاقة مع األطفال 
العادين يساعد هؤالء في التعرف على هذه الفئة 
من األطفال ع���ن قرب، وكذلك تقدير احتياجاتهم 
اخلاصة، وبالتالي تعديل اجتاهاتهم، ما يؤدي الى 
إمكانية استخدام كلتا املجموعتن من األطفال في 

تعليم وتدريب بعضهم البعض.
ونوهت اجلويان بحرص الوزارة على االلتزام 
ببرنامج دمج طلب���ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في املدارس والفصول الدراسية العادية، وتأهيل 
وتدريب الكوادر البشرية العاملة في املدارس على 
األساليب املثلى للتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، 
واالرتقاء مبستوى املجتمع املدرسي ليكون اكثر 

فاعلية في حياة ذوي االحتياجات اخلاصة.

لقطة جماعية للفريق املشارك في حملة توزيع الباجات واألعالم توزيع األعالم والباجات

جانب من املؤمتر الصحافي


