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الهندال: تجمع المهارات يدعم مهرجان »المبدعون في رمضان«
ضمن خطوة ايجابي���ة لتطبيق برنامج عمل جتمع 
املهارات الكويتية )متك( وفق اخلطط املرس���ومة لدعم 
امله���ارات الكويتية وتنميتها، اعل���ن امني عام التجمع 
كامل الهندال ان االمانة العامة للتجمع ستدعم مهرجان 
»املبدعون في رمضان« لدورته الثالثة على التوالي حيث 
ان مؤسس ومدير املشروع هو الصحافي والناقد املتميز 
نايف الشمري وهو احد املهارات الشبابية الكويتية الذي 
اخذ على عاتقه وللس���نة الثالثة على التوالي التنظيم 
واالعداد للمهرجان الس���نوي الضخم بجهود شخصية 
تطوعية مما يعد اجنازا تاريخيا من ابن الكويت البار 
نايف الشمري وهو ما نعتقد انه رد جميل من ولد بار 

لبلدنا الكويت وفنانيه املتميزين.
واوضح الهندال ان الراعي الفخري للمهرجان وفي 

دورته الثالثة على التوالي هو الشيخ دعيج اخلليفة، 
والتاريخ الكويتي وثق منذ سنوات اخلطوات املباركة 
التي يخطوها الشيخ دعيج اخلليفة في مجال دعم اخوانه 
من الكويتي���ني والكويتيات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
التي يتميزون بها والت���ي تعود بالفائدة على املجتمع 
الكويتي، ويعتبر املهرج���ان من افضل املهرجانات من 
وجهة نظر كام���ل الهندال حتفيزا للمهارات، حيث يتم 
تكرمي الفنانني واالعالميني املبدعني اضافة الفضل عمل 

تلفزيوني لهذا العام.
واعلن الهن���دال ان التجمع حرص كل احلرص على 
املش���اركة في رعاية هذا احل���دث الكويتي واخلليجي 
والعربي في آن واحد لكونه من افضل املهرجانات التي 
تساهم في إطالق القدرات واملهارات الشبابية من خالل 

تكرمي املميزين الثراء روح املنافسة الشريفة في املجال 
الفني واالعالمي.

كما اوضح الهندال ان التجمع سيكرم الشيخ دعيج 
اخلليفة لكونه من الداعمني واحملفزين للطاقات الشبابية، 
وتكرمي املبدع الصحافي الناقد نايف الشمري مؤسس 
ومدير املهرجان على جه���وده الطيبة على مدى ثالث 
س���نوات متواصلة نتج عنها اثراء للشاشة الكويتية 
واخلليجية والعربية باملبدعني واملتميزين، وان التجمع 
يناشد جميع الشركات واملؤسسات، املشاركة في رعاية 
هذا احلدث الس���نوي املهم والذي سيتم بثه على اكبر 
واغلب القنوات الفضائية الكويتية واخلليجية والعربية 
كما تتناقل انش���طته اكبر وكاالت االنباء واملهتمني في 

الوسط الفني.

دبي � العربية: حّذر مراقبون 
بحسب ما نشرته »العربية.نت« 
الكويتي يواجه  من أن املجتمع 
مشكلة تتمثل في تصاعد اخلط 
التركيبة  ف���ي  البيان���ي للخلل 
الس���كانية، وع���دم القدرة على 
إجراء توازن، إذ يعيش ما يقرب 
من 1.200 ملي���ون كويتي أقلية 
ف���ي خضم أعداد م���ن الوافدين 
األجانب تصل إلى مليونني ونصف 
املليون تقريبا، حسب إحصاءات 

رسمية.
وف���ي الوقت ال���ذي عزا فيه 
محلل���ون اخللل ف���ي التركيبة 
الس���كانية بالكويت إلى ارتفاع 
أعداد العمالة الوافدة بنسب كبيرة، 
مقابل تدني نسبة املواطنني، إال أن 
آخرين رأوا أن اخلطط التنموية 
غير الواضحة هي سبب اخللل، 
الس���يما في العق���د األخير، في 
ظل الظ���روف الراهنة واألزمات 
التي متر  االقتصادية املتالحقة 

بها املنطقة.

إحصاءات

وتشير آخر إحصاءات السكان 
الهيئة  الص���ادرة عن  والعمالة 
العامة للمعلومات املدنية إلى أن 

الكويتيني يش���كلون 31.6% من 
املجتمع السكاني، بينما يشكل 
غير الكويتيني ما نسبته %68.6، 
مبعدل واحد كويتي إلى 2.5 وافد 
تقريبا بأغلبية آسيوية واضحة 
56.5% م���ن إجمال���ي الوافدين 
مقابل 36.8% للجنسيات العربية 

مجتمعة.
أم���ا األفارق���ة واألوروبيون 
واألميركيون واألستراليون فال 
يش���كلون في مجموعهم سوى 
2.3%، بينما فئ���ة البدون )غير 
محددي اجلنسية( فتشكل نحو 
4.5% من إجمالي غير الكويتيني 
)بواقع 105.633 نسمة(، حسب 
دراسة أعدها مجلس األمة الكويتي 

أوائل العام 2009.
وتش���ير تلك النسب إلى أن 
تعداد الس���كان قد بلغ 3.4429 
الوافدون منهم  ماليني نس���مة، 
نحو 2.3405 مليون نسمة، وبلغ 
إجمالي عدد العاملني نحو 2.074 
مليون عامل، أي ما نسبته نحو 
59.4% من مجموع السكان، بينما 
بلغت نس���بة العمال الكويتيني 
نح���و 31.2% م���ن إجمالي عدد 

املواطنني.
ويرى أس���تاذ علم االجتماع 

بجامعة الكويت د.خلدون النقيب 
أن احلكومة تتبع في هذا الصدد 
سياسة تضعف االنتماء العربي، 
مشيرا إلى أنها ضائعة في فضاء 

غير محدد املعالم.
وأرج���ع خ���الل حديثه مع 
»العربية.نت« بلوغ أعداد الوافدين 
إلى  »هذه األرق���ام الضخم���ة« 
»السياسات احلكومية املتخبطة 
في عصر باتت كل أموره حتسب 
مبيزان دقيق ووفقا لدراس���ات 

علمية«.
وحّم���ل النقيب مجلس األمة 
ومؤسسات املجتمع املدني واألفراد 
ووسائل اإلعالم مسؤولية ما آلت 
إليه أوضاع التركيبة السكانية، 
وقال إن »الكل متقاعس في عدم 
إلى وضع سياس���ات  الوصول 
واضح���ة املعالم«، مش���يرا إلى 
أنه رغ���م حاجة البل���د لوجود 
املتخصص���ني واملهني���ني م���ن 
الوافدين، إال أن هناك »خطر وجود 

عمالة هامشية بأعداد كبيرة«.
وأض���اف أن هن���اك عامال 
آخر يتعل���ق بانخفاض معدل 
املوالي���د، ليس بالكويت فقط، 
لكن بكل أنحاء اخلليج. وأوضح 
أن متوس���ط عدد أفراد األسرة 

الكويتية انخفض من 6 إلى 3.6 
خالل األعوام العشرة األخيرة.

أصحاب المصالح

من جانبه، حذر النائب عادل 
الصرعاوي احلكومة من التباطؤ 
في معاجل���ة قضي���ة االختالل 
السكاني، مطالبا بحلول جذرية 
متكاملة للتعامل مع هذا الوضع 

االستراتيجي املهم.
وقال في دراسة قدمها مسبقا 
ملجلس األمة إن »ذوي املصالح 
األنانية يتاجرون بكل شيء، ولو 
حتى على حساب الوطن، فتراهم 
يشككون ويؤجلون ومياطلون، 
رغم إدراكهم األخطار الفادحة التي 
حتيق بالوطن في ظل بقاء هذا 
الوضع، وه���و بقاؤنا أقلية في 
بلدنا بني طوفان العمالة الهامشية 
التي تتضح أخطارها يوما بعد 
يوم، وحتدث خلال في التركيبة 

السكانية«.
ويرى في دراس����ته »ضرورة 
التركيبة  ف����ي  الت����وازن  إحداث 
السكانية بصورة تدريجية عن 
طريق ترشيد اس����تقدام العمالة 
الوافدة، السيما في القطاع العائلي 
الهامش����ية، فضال عن  والعمالة 

وصولنا إلى نس����بة خادمة لكل 
1.7 كويتي، بعد وصول عددهن إلى 
نحو نصف مليون خادمة«. ودعا 
إلى جعل التعيني في املؤسسات 
احلكومية مقتصرا على املواطنني، 
مع حتديد نسبة معينة لتوظيف 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص 

ورفعها بالتدريج.

خطورة التبشير الديني

وفي السياق ذاته، حذر املفكر 
اإلس����المي د.عبداهلل النفيس����ي 
من »املخاط����ر التي تتعرض لها 
التركيبة السكانية«، معتبرا أن 
الوافدين »به����ذه األعداد  وجود 
الضخمة، له تأثيرات سلبية على 

أمن واستقرار املجتمع«.
وقال إن »للجاليات اآلسيوية 
على وجه اخلصوص آثارا مدمرة، 
الديني  التبش����ير  على صعي����د 
واالنتش����ار الثقافي، إضافة إلى 
املنازل، خصوصا  خطورة خدم 
املربيات الالتي يؤثرن على العادات 
والتقاليد والقيم، وحتديدا فيما 
يتعلق بالشعائر الدينية والعالقات 
وأمناط السلوك وامللبس واملأكل 
وكذلك الثقافة والتآلف االجتماعي 
التحدي����د، خصوصا  على وجه 

عند انش����غال الوالدين أو تدني 
مستواهما التعليمي«.

الحكومة تتهم التنمية!

وأرجع مسؤولون حكوميون 
اختالل الهيكل السكاني إلى عملية 
التنمية في الكويت، وأشاروا إلى 
أنها السبب الرئيسي في »إنتاج 
تلك اإلشكالية، ملا أسفرت عنه خالل 
احلقبة املاضية من اتساع حجم 
الطلب على قوة العمل. ومع صغر 
حجم املجتمع السكاني، وعدم قدرة 
املعروض من قوة العمل الوطنية 
على توفير االحتياجات املتزايدة 
لإلس����هام في التنمي����ة، اجتهت 
السياسة العامة للدولة إلى تسهيل 
عملية استقدام وتوظيف العمالة 
الوافدة، في محاولة للتعويض عن 
القصور في حجم وهيكل العمالة 
الوطني����ة عن تلبي����ة متطلبات 
النشاط االقتصادي  التوسع في 
إنش����اء  ولتوفي����ر احتياج����ات 
وتشغيل مرافق البنية األساسية 
ومش����اريع اخلدمات االجتماعية 
واألنشطة املرتبطة بها«، ونتيجة 
الوافدين  أعداد  ملا سبق تزايدت 
مبعدالت فاقت مثيالتها بالنسبة 

للمواطنني. 

د.خالد اجلبيركامل الهندال بدر السنني

د.فاضل صفر خالل توقيعه العقود

صفر وّقع 11 اتفاقية وعقدًا: 4 مليارات دينار إنفاق خطة التنمية على 535 مشروعًا
التقاطعات كما يشمل إضافة لوب بالتقاطع 
رقم 8 وحتويل اإلشارة الضوئية إلى دوار 
بالتقاطع رقم 10 وكذلك إنشاء نفق بالتقاطع 
رقم 2 يعلوه دوار علوي، باإلضافة إلى حتويل 
اخلدمات القائمة واملعارضة ألعمال التطوير 
بالتقاطعات املذكورة، وأعمال اإلنارة وصرف 

األمطار واألعمال الضرورية.
وبدوره كش���ف الوكيل املس���اعد لقطاع 
املشاريع اإلنشائية م.حسام الطاحوس عن 
اتفاقية اإلشراف على تنفيذ مشروع مبنى 
اإلدارة العامة لش���ؤون الهجرة )الضجيج � 
الفرواني���ة(، بقيمة تصل إلى 446.330 ألف 
دينار وملدة زمنية تصل إلى 27 شهرا، مبينا 
ان هذه االتفاقية تش���مل تقدمي كل اخلدمات 
الالزمة ألعمال اإلش���راف على تنفيذ إنشاء 
وإجناز وصيانة مشروع مبنى اإلدارة العام 

لشؤون الهجرة )الضجيج � الفروانية(.
كما أعلن الطاحوس عن توقيع عقد إنشاء 
وإجناز وصيانة مشروع مبنى اإلدارة العامة 
لشؤون الهجرة )الضجيج � الفروانية(، بقيمة 
15.980.000 مليون دينار، ومدة العقد تصل 
إلى 730 يوما، مش���يرا إلى ان العقد يشمل 
جميع أعمال وإنشاء وصيانة مبنى اإلدارة 
العامة لشؤون الهجرة بالضجيج � الفروانية 
ويتكون املشروع من عدد سردابني لكل سرداب 
دور أرض���ي ودور أول باإلضافة إلى أعمال 
املوقع العام ويشمل أعمال الزراعة والتنسيق 

للموقع والطرق واألسوار.
كما حتدث عن عقد إنشاء وإجناز وصيانة 
مخازن املضبوطات واحملجوزات للنيابة العامة 
مبنطقة الصليبية بقيمة 6.345.000 ماليني 
دين���ار ومدة تصل إلى 730 يوما، ويتضمن 
العقد إنشاء وإجناز وصيانة مشروع مخازن 
املضبوطات واحملجوزات التابع للنيابة العامة 
ويقع مبنطقة الصليبية وباملوقع املخصص 
لوزارة العدل ويتكون املش���روع من عشرة 
مبان تضم مكاتب إدارية ومخازن تخصصية 
وورش���ة وغرف تخلص م���ن احملجوزات، 

باإلضافة إلى اخلدمات العامة للمشروع.
من جانبه أعلن مدير إدارة صيانة محافظة 
األحمدي م.عايد العازم���ي عن توقيع عقد 
صيانة عامة لطريق العبدلي بقيمة 7.500.00 
وملدة زمنية تصل إلى 1095 يوما، مشيرا إلى 
أن العقد يشمل األعمال اإلنشائية الصغيرة 
وصيانة عامة لطريق العبدلي وما يتبعه من 
جسور للطرق بأنواعها وكذلك جسور املشاة 
بأنواعها وذلك وف���ق أوامر العمل الصادرة 
ومس���تلزمات الصيانة العامة كما يحددها 

قطاع هندسة الصيانة.

تنفي���ذ وصيانة الطري���ق اإلقليمي � اجلزء 
الش���مالي � املرحلة األولى، وتنقس���م قيمة 
االتفاقية على املرحلة األولى التي تش���مل 
الدراسة والتصميم وإعداد مستندات الطرح 
شاملة األعمال بقيمة 2.728.782، أما املرحلة 
الثانية التي تشمل اإلش���راف على التنفيذ 
)اختي���اري( فقيمته���ا 4.340.202، وم���دة 
االتفاقية تصل إلى 34 شهرا ألعمال مرحلة 
الدراسة والتصميم وإعداد مستندات الطرح 
شاملة األعمال االختيارية 45 شهرا ألعمال 
مرحلة االش���راف على التنفيذ )اختياري(، 
مبينا ان هذه االتفاقي���ة تقضي بتقدمي كل 
اخلدمات االستشارية الالزمة لعمال الدراسة 
والتصميم واإلش���راف على تنفيذ وصيانة 
الطريق اإلقليمي � اجلزء الشمالي � املرحلة 
األول���ى بطول حوال���ي 179 كيلو ويتضمن 
التقاطعات اجلديدة واملخارج واملداخل بناء 
على الدراسة املرورية التي سيقوم بإعدادها 

املستشار.
كما حتدث عن عقد إنشاء وإجناز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيس���ية )الطريق 
الدائري اخلامس مع طريق اجلهراء( املؤدية 
إلى منطقتي جنوب الدوحة واجلهراء، بقيمة 
21.785.000 ومدة تنفيذه تصل إلى 730 يوما، 
مشيرا إلى أن العقد يتضمن إنشاء وإجناز 
وصيانة 3 تقاطعات احدها على الطريق الدائري 
اخلامس السريع مقابل منطقة جنوب الدوحة 
والتقاطعات األخ���رى على طريق اجلهراء، 
باإلضافة إلى أعمال اخلدمات املرتبطة بتلك 

اإلشراف على تنفيذ إنشاء واجناز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيس���ية � الطريق 
الدائري اخلامس � املؤدية إلى املناطق السكنية 
اجلديدة مبنطقة جنوب الس���رة أرقام )12 

و13 و14 و15(.
وكش���ف ذياب عن اتفاقية اإلشراف على 
أعمال وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية لطريق الفحيحيل السريع املؤدي 
إلى مناطق جنوب الصباحية واملنقف بقيمة 
2.530.039 دينارا ومدة تصل إلى 27 شهرا، 
مبينا ان هذه االتفاقية تش���مل تقدمي كافة 
اخلدمات الالزمة ألعمال اإلشراف على تنفيذ 
إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية � طريق الفحيحيل السريع � املؤدية 

إلى مناطق جنوب الصباحية واملنقف 6.
وأش���ار إلى اتفاقية االشراف على أعمال 
إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية � طريق اجلهراء � املؤدية إلى منطقة 
اجلهراء، بقيمة 2.190.814 دينارا مبدة تصل 
إلى 27 ش���هرا، ويتكون هذا املشروع من 3 
تقاطعات رئيس���ية وهي تقاطع 2 ويشمل 
إنشاء نفق بدال من املدخل واملخرج احلالي 
ملنطقة القيروان ويعلوه جس���ران للدوار، 
وكذلك تقاطع »8« إضافة الى جس���ر منحن 
بتقاطع طريق  اجلهراء مع الدائري السادس، 
باإلضافة إلى تقاطع 10 على طريق اجلهراء 
ويشمل اإلشارة إلى دوار مع أعمال اخلدمات 

امللحقة بهذه التقاطعات.
وكش���ف ذياب عن اتفاقية اإلشراف على 

لتش���غيل وصيانة محطات الضخ والرفع 
وصيانة خطوط الط���رد املرتبطة باملنطقة 
األولى بقيمة تصل إلى 829.500 ألف دينار 
يشمل جميع أعمال تشغيل وصيانة محطات 
الضخ والرفع التي تش���مل املعدات واآلالت 
واألجهزة واخلدمات وصيانة خطوط الطرد 
املرتبطة بهذه احملطات إلى املنطقة األولى.

الطرق الرئيسية

من جهت���ه ذكر الوكيل املس���اعد لقطاع 
هندس���ة الطرق م.حس���ني ذياب ان اتفاقية 
اإلشراف على تنفيذ إنشاء واجناز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيس���ية � الدائري 
السابع والسادس � املؤدية إلى املناطق السكنية 
اجلديدة مبنطقة غرب جليب الشيوخ تصل 
قيمتها إل���ى 2.446.186 مليون دينار ومدة 
زمنية 39 شهرا، مشيرا الى ان هذه االتفاقية 
تختص بتقدمي كافة اخلدمات الالزمة ألعمال 
اإلشراف على تنفيذ وتطوير كل من تقاطع 
الطريق الدائري الس���ادس مع طريق شرق 
العارضية ومدخل ضاحية عبداهلل املبارك 

من على طريق الدائري السابع.
وأوضح ان االتفاقية الثانية حتض اإلشراف 
على أعمال إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات 
عل���ى الطرق الرئيس���ية � الطريق الدائري 
اخلامس � املؤدية إلى املناطق السكنية اجلديدة 
مبنطقة جنوب الس���رة، بقيمة 1.020.056 
دينارا مبدة زمنية 21 ش���هرا، وتقضي هذه 
االتفاقية بتقدمي كافة اخلدمات الالزمة ألعمال 

الضاحية الذي نفذته وزارة األش���غال غير 
دقيق، الفتا إل���ى أنه قام بعدة اتصاالت مع 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية وسيتم تسليمهم 

املشروع خالل األسبوع املقبل.

المناقصات

من جانبه قال وكيل وزارة األشغال العامة 
باالنابة م.خالد اخلزي انه منذ أول أبريل حتى 
تاريخه بلغت قيمة مجموع العقود باستثناء 
مشروع ميناء مبارك الكبير 167 مليون دينار 
ل� 32 عقدا، كاش���فا عن دخول عدد كبير من 
الشركات للمنافسة على الفوز باملناقصات 
املطروحة من قبل وزارة االشغال، األمر الذي 
يساهم في إيجاد مساحة أكبر للتنافس مما 

يخدم املصلحة العامة.
واعتبر اخل���زي ان القطاع اخلاص بكل 
مس���توياته وكل ما يقدمه من أعمال شريك 
أساسي في تنفيذ مشاريع الوزارة، مؤكدا أن 
جناح عمل القطاع هو جناح لعمل الوزارة التي 
تسعى دائما إلى تنفيذ مشاريعها بأسرع وقت 

ممكن وفق املدة الزمنية احملددة لذلك.
وأش���ار إلى أن الوزارة مازالت ومنذ ما 
يقارب العام في طور حسم موضوع أعمال 
التوسعة حملطة تنقية مياه الصرف الصحي 
في منطقة الصليبية، مبينا أن الوزارة تقوم 
حاليا مبخاطبة جميع اجلهات ذات العالقة 
ألخذ رأيها النهائي في عملية التوسعة من 

عدمه.
وقال اخل���زي ان عقد اخلدم���ات العامة 

فرج ناصر
أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر استمرار الوزارة 
في طرح العديد من املشاريع التي تعمل على 
حتديث وتطوير البنية التحتية في الدولة 
مبا يتناسب واملرحلة املقبلة وفق خطة عمل 
احلكومة، مبينا أن حجم العقود واالتفاقيات 
التي وقعتها وزارة األش���غال خالل الفترة 

املاضية بلغ 100 عقد و50 اتفاقية.
وقال  خالل توقيعه 11 اتفاقية وعقدًا إن 
إجمالي إنفاق خطة التنمية ملشاريع وزارة 
االشغال ل� 535 مشروعا وصل إلى حوالي 4 
مليارات دينار، مشيرا إلى أن مشروع جسر 
الشيخ جابر ومشروع تطوير طريق جمال 
عبدالناصر من أهم املش���اريع التي ستعمل 
وزارة األش���غال على طرحه���ا خالل الفترة 

املقبلة.
وب���ني د.صفر أنه س���يتم فتح مظاريف 
مشروع جسر الشيخ جابر 8 أغسطس املقبل، 
كما سيتم فتح املظاريف اخلاصة مبشروع 
تطوير طريق جمال عبدالناصر 27 اجلاري، 
وذلك في حال لم تغير جلنة املناقصات املوعد 
احملدد لذلك، السيما أن الوزارة أبلغت اللجنة 
بضرورة فتح املظاريف اخلاصة باملشاريع 

في موعدها املقرر مسبقا دون أي متديد.
وأكد أن مش���اريع الطرق التي تطرحها 
الوزارة إليجاد حلول للمشكلة املرورية تأتي 
عبر دراسات املخطط الهيكلي، الفتا إلى قرب 
تسلم الوزارة لعدد من املشاريع منها مواقف 
السيارات في عدد من املستشفيات املختلفة 
في الدولة التي مت تنفيذها لإلسهام في حل 
املشكلة املرورية نتيجة ارتفاع أعداد املراجعني 

لتلك املستشفيات.
وأضاف د.صفر أن جميع املشاريع التي 
تطرحها وزارة االشغال تأتي وفق املخطط 
الهيكلي الذي وضع على أساس علمي، آخذا 
باالعتبار زيادة الكثافة السكانية حتى العام 
2025، مؤكدا وجود دراس���ات علمية وفنية 
بالتعاون مع مستشارين عامليني مت إعدادها 
لكل منطقة من املناطق التي سيتم بها إنشاء 

تلك املشاريع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خالل عدة 
محاور تشتمل على تطوير اخلدمات العامة 
للطرق في مختلف املناطق سواء الشمالية 
أو اجلنوبي���ة، باإلضافة إلى مدينة الكويت 
بهدف تفادي االختناقات املرورية لغاية عام 

.2025
وأكد د.صفر أن ما نقل عن عدم تس���لم 
مجل���س إدارة جمعية حط���ني ملبنى مركز 

الخزي: قيمة العقود باسـتثناء مشـروع مبارك الكبير من أول أبريل وحتى تاريخه 167 مليون دينار لـ 32 عقدًا

أكد أن حجم العقود واالتفاقيات التي وقعتها وزارة األشغال خالل الفترة الماضية بلغ 100 عقد و50 اتفاقية

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف
 الجبير األسبوع المقبل

ليلى الشافعي
أكد مدير ادارة الثقافة االسللالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية بدر السللنني في بيان صحافي ان االدارة تسعى بكل 
عزميللة الى تفعيل أدوارهللا الثقافية والدعويللة احملققة لغايتها 
في صناعة املناخ الثقافي االسللالمي اجلدير بطرح بدائل قيمية 
وسلللوكية وتوجيهية تفعل من شراكتها الرامية الى توفير الزاد 
االخالقي والتربوي ملختلف شللرائح املجتمع، مع احملافظة على 
االدوار اجلوهرية واحملورية واالرتقاء بأدبيات اخلطاب االسالمي 
العصري املساهم في ربط املسلم بدينه ومعتقداته ودمجه بصورة 

اكثر ايجابية ليكون عنصر بناء وتطوير داخل مجتمعه.
وأعلن السنني عن قيام االدارة باستضافة الداعية د.خالد اجلبير 
من اململكة العربية السعودية والذي أعدت له االدارة برنامجا دعويا 
ثقافيا وتوعويا، رغبة منها في تفعيل دعائم الشللراكة املجتمعية 
والدعوية بينها وبني مختلف الشرائح املجتمعية املختلفة وسعيا 
الى إبراز غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسالمي الغني بالتنوع 
في الطرح واملضمون والقيمة. وأوضح السنني ان االدارة قامت 
بإعداد جدول انشطة ثقافية وتوعوية أولها مع محاضرة توعوية 
تقام غدا السبت عقب صالة العشاء مباشرة يلتقي خاللها فضيلته 
مع اجلمهور الكرمي مبسللجد زهرة محمد بهجت مبنطقة صباح 
السالم قطعة 13، يليها ثاني االنشطة وذلك بعد غد في متام الساعة 
الل 11 صباحا لقاء نسللائي خاص، وذلك في مركز الغامن مبنطقة 
الصليبخات قطعة 2، وتقام بعدها محاضرة ثقافية من بعد صالة 
املغرب مباشرة مبسجد أسيد بن حضير مبنطقة الرقة قطعة 2. 
وأضاف السللنني ان جدول االستضافة ليوم االثنني 26 اجلاري 
يشللمل لقاء نسللائيا خاصا مبركز إلهام البوشي بخيطان قطعة 
1 في متام السللاعة الل 11 صباحا، يليه في 27 يوليو لقاء نسائي 
خاص مبركز محمد الوزان مبنطقة اجلابرية قطعة 9، وبني السنني 
ان ختام اللقاءات النسائية اخلاصة مع فضيلته سيكون االربعاء 
28 يوليو وذلك في مقر اللجنة النسائية التابعة جلمعية االصالح 

االجتماعي في منطقة الشامية قطعة 1.
وأوضح السللنني ان االدارة اغتنمت فرصللة تواجد الداعية 
د.خالللد اجلبير فقامت باإلعداد لللدورة ثقافية تقام على مدى 3 
أيام اعتبارا من االثنني املوافق 26 يوليو 2010 وذلك عقب صالة 
املغرب مباشرة في مسجد العدواني في منطقة الفردوس قطعة 
9، وأشار الى ان االدارة تسير بخطوات واثقة وجدية في سبيل 
حتقيللق التنوع املطلوب في الطرح الفكري والثقافي عبر تفعيل 
االسللتضافات، وذلك باستضافة كبار الدعاة واملشايخ سواء من 

داخل الكويت أو خارجها لالستفادة من جتاربهم الدعوية.
وختم السنني بيانه الصحافي بقوله: ان االدارة تسعى دائ ما 
الى التفرد والصدارة من خالل ما تبثه من برامج وأنشطة ثقافية 
وتوعوية داعمة لتحقيق شعارها نحو ثقافة متميزة ملجتمع متميز، 
ودعا اجلميع الى زيارة املوقع االلكتروني لالدارة للوقوف على 
آخر أنشطتها الثقافية والفكرية ومعرفة آخر املفاجآت عبر املوقع: 

.www.islam.gov.kw/thaqafa

مراقبون: الكويتيون أقلية في بالدهم
 بنسبة 31.6% من إجمالي السكان

الخلل في التركيبة يرجع الرتفاع أعداد الوافدين وعدم وضوح الخطط التنموية
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