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»نحن باقون هنا«

»الدراسات القضائية« افتتح دورة تدريبية عن مكافحته بالتعاون مع النيابة العامة و»العدل األميركية« تستمر 3 أيام

الثومير: كل مؤسسات املجتمع مسؤولة عن مكافحة آفة اإلرهاب
إلى مبدأ املنفعة العامة«، وذكر 
املشــاركني واحملاضريــن  أن 
واملنظمــني فــي هــذه الــدورة 
يجســدون املثــل العليــا التي 
نصت عليها مذكرة التفاهم في 
الرياض، معربا عن الفخر بهذه 
االتفاقية ووجوب العمل لتنفيذ 

ما جاء فيها.
وبني أن األيام الثالثة للدورة 
ستشهد مناقشات ثرية يديرها 
ممارســون بارزون مشاركون 
بالدورة مــن الواليات املتحدة 
والكويت تبحث سبل التحري 
واحملاكمة فــي قضايا اإلرهاب 

ومتويل اإلرهاب.
وأشــار إلى أن فهــم أحدث 
الطرق املتبعة لتمويل اإلرهاب 
وحتديــد اآلليات التــي يتبعها 
اإلرهابيــون جلمــع األمــوال 
وحتويلهــا يشــكل أداة مهمــة 
من صنــدوق األدوات اخلاصة 

باالدعاء العام.

املجرمني الذين يسعون إلحلاق 
األذى بشعبينا«.

وأكد احلاجــة الكبيرة جدا 
إلى مثــل هذا التعــاون، مبينا 
أن املجتمع الدولي يســعى إلى 
وقف تدفق األموال التي تؤدي 
إلى متكني أعمال العنف املروعة 
وغير املنطقية.  ولفت الى أن هذا 
االمر يتفق مع ما التزم به القادة 
خالل القمة األميركيةـ  اخلليجية 
في شهر مايو املاضي ومت تدوينه 
في مذكرة التفاهــم األميركي ـ 
اخلليجي حول مكافحة متويل 

اإلرهاب.
وأعرب عــن امتنانه لرؤية 
البلديــن  مســؤولني مــن كال 
يتبادلون خبراتهم املهنية، مؤكدا 
أن التعاون الدولي يشكل أساسا 
ملكافحة مختلف أنواع املمارسات 
اإلجرامية ومنها مكافحة غسيل 

األموال واإلرهاب.
وأفاد بأن الدورة التدريبية 

املستحدثة للعمليات اإلرهابية.
العمليــات  وقــال إن هــذه 
مراجعــة  ضــرورة  فرضــت 
الدوليــة والوطنية  الصكــوك 
اخلاصــة مبكافحــة اإلرهــاب 
للخروج بتوصيات ومقترحات 
عمليــة مفيدة لدرء هذا اخلطر 
وصون حق األجيال في عيش 
كرمي وعالم أكثر أمنا تســوده 

العدالة ويعمه السالم.
مــن جانبــه، قال الســفير 
األميركي لورانس ســيلفرمان 
في كلمته إن هذا التعاون يشكل 
مثاال آخر على متانة العالقات 
األميركيــةـ  الكويتية وترجمة 
ملا طلبته قيادتا البلدين ســنة 
٢٠١6 مبواصلة تعزيز الشراكة 
في مجال األمن وقضايا أخرى.

وأشار سيلفرمان إلى وجود 
»مســؤولية مشــتركة لتقوية 
وضعنا األمني لتطبيق قوانني 
مكافحة اإلرهاب بحزم ومالحقة 

والتحديــات التــي يفرزها وما 
ينطــوي عليــه من إشــكاالت 
مترابطة من الواجب معاجلتها.
وذكــر أن هذه الدورة تعزز 
الدؤوبــة ملواجهــة  املســاعي 
اإلرهاب عبر بلورة جهود واسعة 
النطاق وتبادل اآلراء واخلبرات 
والتجارب إزاء ما أظهرته األمناط 

تعزيــز ســبل التعــاون علــى 
مختلــف املســتويات الوطنية 
واإلقليميــة والدولية ملواجهة 
دوافع اإلرهاب ونتائجه والعمل 

على جتفيف منابعه.
وأشاد باختيار هذا املوضوع 
الذي يجســد النضــج والوعي 
اإلرهــاب  مكافحــة  بأهميــة 

قــال مديــر معهــد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
املستشــار عويــد الثوميــر إن 
املجتمعــات بــكل مؤسســاتها 
مسؤولة عن مكافحة آفة االرهاب 
والتصدي لها، معتبرا أنه بقدر 
التزامــات املؤسســات األمنية 
فإن املؤسسات الفكرية علمية 
وإعالمية وتربوية مسؤولة عن 
بناء املفاهيم والقيم اإلنسانية 

السليمة.
جــاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
املستشار الثومير أمس االثنني 
فــي افتتاح الــدورة التدريبية 
الذي ينظمهــا املعهد بالتعاون 
مع النيابة العامة ووزارة العدل 
األميركية بعنوان »طرق مكافحة 
اإلرهاب ومتويله« وتستمر ثالثة 
أيام. وأكد الثومير أن املطلوب 
اليوم العمل من أجل حل املشاكل 
وجتــاوز مرحلــة التوقف عند 
التشخيص، الفتا إلى ضرورة 

السفير األميركي لورانس سيلفرمان يلقي كلمته  املستشار عويد الثومير

ســتتناول جانبــا مهمــا مــن 
اجلوانب التي يعنى بها احلوار 
االستراتيجي األميركيـ  الكويتي 
والذي عقد في شــهر سبتمبر 
املاضي في واشنطن قائال »إننا 
نتطلــع لعقد جلســات احلوار 
القادم هنا في الكويت قبل نهاية 

هذا العام«.
تبــادل  أن  إلــى  وأشــار 
املعلومات وبناء القدرات يشكالن 
عنصرين أساســيني في مذكرة 
التفاهــم التــي مت توقيعها في 
الرياض وهما »مبدآن يقضيان 
بأن جنمع بني جهودنا ملكافحة 
متويل اإلرهاب« مبينا أهمية مثل 
التدريبية لتنفيذ  الورش  هذه 
ما مت االتفاق عليه في الرياض.
وأكد ســيلفرمان أن ممثلي 
بالده اتفقــوا في الرياض على 
»بذل جهود جريئة وتاريخية 
التعــاون  لتوســيع وتقويــة 
ملكافحة متويل اإلرهاب استنادا 

مسابقة املغفور له عيسى الرجيب احتفلت بالفائزين بأفضل مؤذن لطالب »املتوسطة«

الرجيب: القيم اإلسالمية تبعد طلبتنا عن االنحراف

»املؤذنون أطول الناس أعناقا 
يوم القيامة«.

ومبــا أن األذان تعظيــم 
لشــعيرة في النفوس عظيمة 
وجدنا ان املسابقة تعمل على 
غــرس القيــم االســالمية في 
نفوس الطلبة ورعاية مواهبهم 
املعانــي واملعلومات  وتنمية 
الدينية، وكما هو معروف فإن 

األذان يطرد الشيطان وتغفر 
به الذنوب ويدخل اجلنة. كما 
يغفر للمؤذن مد صوته وأجره 

مثل أجر من صلى معه.
كمــا أن النبــي ژ يدعــو 
للمؤذن باملغفرة قال ژ: »اإلمام 
ضامن واملــؤذن مؤمتن اللهم 
أرشد األئمة واغفر للمؤمنني«، 
ولفت الرجيب الى ان املسابقة 
هي األولى وتستمر بإذن اهلل 
فــي األعوام القادمــة، وجدير 
بالذكر ان الفائزين في املراكز 
اخلمسة األولى كل من الطلبة: 
طلحة انوار اهلل، أحمد النافع، 
معاذ فخرو، ســالم الكندري، 
غــامن القصيبــي، اضافة إلى 
الطلبــة عبدالوهــاب املاجــد، 
محمد عبدالباسط، عبدالوهاب 
الشــمري، عون عبدالباسط، 
محمد احملــري. وكان صاحب 
أعلى تصويت للطالب يوسف 

الكندري.

من الطلبــة واملعلمني، ومتت 
زيادة عدد الفائزين تشجيعا 
لهم حيث قدمت هدايا ألصغر 

ثالثة مشاركني.
وعن سبب اختيار مسابقة 
عن االذان قال الرجيب: قال اهلل 
عز وجل )ومن أحسن قوال ممن 
دعا إلى اهلل وعمل صاحلا وقال 
إنني من املســلمني( وقال ژ: 

واإلشــراف عليهــا مــن قبــل 
إدارة منطقــة العاصمة حيث 
مت حتديد عدد املشــاركني من 
كل مدرسة بحيث ال يزيد على 
3 مشــاركني مــن الطلبة، وقد 
مت رصد اجلوائز ألول خمسة 
فائزين عبارة عن مبالغ نقدية 
وميداليات تذكارية اضافة الى 
شهادات تقدير لكل املشاركني 

ليلى الشافعي

أكد محمد عيسى الرجيب 
راعي مسابقة أفضل مؤذن ان 
األذان شعار من شعائر االسالم 
لــه فضل عظيــم وأجر كبير، 
ومــن األعمال التي يتقرب بها 
املسلم إلى اهلل عز وجل. جاء 
ذلك خالل تكرمي الفائزين في 
مســابقة املرحــوم بــإذن اهلل 
الرجيب  عيســى عبداللطيف 
ألفضل مــؤذن لطلبة املرحلة 
املتوســطة والــذي أقيم على 
مســتوى هذه املرحلة للبنني 
مبنطقــة العاصمة التعليمية 
والتي تنافــس فيها ٤6 طالبا 

ميثلون ١9 مدرسة.
وقال الرجيب ان تنظيم هذه 
املســابقة مقدمة ثوابا لوالده، 
رحمــه اهلل، حيث تقــدم الى 
إدارة التوجيه الفني للتربية 
املوافقــة  اإلســالمية ومتــت 

الطلبة الفائزون مع املوجهني  )أحمد علي(

معرض فني تاريخي نظمته »العاصمة التعليمية« عن تاريخ الكويت

88 مدرسة ابتدائية ومتوسطة شارك طالبها في بانوراما »قصة وطن«

وتابعــت: نطمــح دائمــا 
للمزيد من افكار متجددة لدعم 
املسيرة التربوية والتعليمية 
خاصة ان لدينــا الكثير من 
املواهــب والطلبــة املبدعني 
القادرين ببعض التوجيه على 
ايصال افكارهم وإبداعاتهم. 
كل  املطــوع  وشــكرت 
اجلهــود التي بذلــت لنجاح 
املعرض بداية من مدير عام 
التعليمية  العاصمة  منطقة 
بدرية اخلالدي واملوجه الفني 
االول للتربية الفنية سهيلة 

الفارســي وجميع املوجهني 
واملوجهات والطالب وأولياء 

امورهم. 
من جانبها، قالت موجهة 
التربيــة الفنية فــي منطقة 
العاصمــة التعليميــة أمــل 
حيدر ان املعــرض يتضمن 
أركانــا متنوعــة ونبذة عن 
الكويــت واحلقــب  تاريــخ 
الزمنية التي مرت بها الكويت 
واحلكام الذين حكموها الى 
وقتنا احلالــي عهد صاحب 
ســمو األمير الشيخ صباح 
االحمــد، كما تكلــم املعرض 
عن اســواق الكويت كسوق 
املباركية بأقسامه املختلفة، 
مشــيرة إلى أن كل ركن في 
املعرض يتكلم عن قصة من 

تاريخ الكويت. 
أن  حيــدر  وأوضحــت 
املعرض جــاء نتيجة جهود 
طــالب املرحلــة االبتدائيــة 
واملتوســطة )بنني وبنات( 
التعليمية  العاصمة  ملنطقة 
بإشراف املوجه الفني األول 
التعليمية  العاصمة  ملنطقة 
ســهيلة الفارسي واملوجهني 
واملوجهات في جميع املدارس 

املشاركة.

التربيــة الفنيــة، كما يخدم 
مادة االجتماعيــات كتاريخ 
الكويت ألنه يتكلم عما مرت 
به الكويت على مر العصور، 
كما تكمن أهميته في أننا إذا 
التي  أردنا وضع املعلومات 
يعرضها في كتب فســتأخذ 
مجلــدات ضخمــة ولكنــه 
اختصر املعرض حقبة زمنية 
كبيرة من خالل لوحات فنية 
تعبيرية للطالب مبشاركة ٤٨ 
مدرسة ابتدائية و٤٠ مدرسة 

متوسطة. 

ندى أبونصر

نظمــت منطقة العاصمة 
التعليميــة معرضــا فنيــا 
تاريخيا بعنــوان »بانوراما 
قصة وطن«. وقالت املوجه 
العــام للتربية الفنية حصة 
املطــوع إن املعرض يتناول 
تاريــخ الكويــت منــذ بداية 
نشأتها بتتالي حكامها وصوال 
الــى الوقت احلالــي في عهد 
قائد االنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد. 
وأضافــت املطــوع فــي 
لـــ »األنبــاء« لدى  تصريح 
افتتاح املعرض أن العنوان 
»بانوراما قصة وطن« مأخوذ 
من قصيدة الشــيخة سعاد 
الصباح »نحن باقون هنا«، 
الفتــة إلــى أنه يعمــل على 
التعريف باحلــرف اليدوية 
القدمية واحلديثة واملقارنات 
بينها وقصص الكويت منذ 
بناء السور الى ما وصلنا إليه 
اليوم وكذلك كل ما يختص 

بالبيئة الكويتية. 
وأضافــت املطــوع ان ما 
مييــز املعرض انــه معرض 
فنــي تاريخــي يخــدم مادة 

املطوع تكرم طالبة مشاركة باملعرض

)قاسم باشا( حصة املطوع وأمل حيدر مع عدد من املشاركني في ركن العرس الكويتي  

جانب من لوحات املعرض التي تتناول قيادات الكويت وحقبا مختلفة من تاريخها 

لدى حضوره حفل ختام بطولة البولينغ للبنني

عايش: »التربية« واّلدة باملواهب الطالبية
 وداعم رئيسي لالرتقاء مبستوى الرياضة

عبدالعزيز الفضلي 

أكــد موجــه عام التربيــة البدنيــة بوزارة 
التربيــة وليد عايــش ان وزارة التربية والدة 
فــي املواهب الطالبية مبختلف األلعاب وداعم 
رئيسي للمساهمة في االرتقاء مبستوى الرياضة 
من خالل مــا تقدمه من عناصــر جيدة تخدم 
األلعــاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به عايش 
للصحافيــني خالل حضوره احلفــل اخلتامي 
لبطولة البولينــغ للبنني. وأكد اهتمام وزارة 

التربية بهذا النشاط اجلديد مشيرا الى املخرجات 
املتميزة من خالل هذه األنشــطة الهادفة على 

مستوى املناطق التعليمية.
وأعــرب عايش عن ســعادته بحضور هذا 
احلفل نيابــة عن وكيلة التعليم العام فاطمة 
الكنــدري، وكذلــك مبشــاركة أوليــاء األمور 
واملوجهني واملعلمني التي أســهمت في إجناح 
هذه االحتفالية، مقدما التهنئة للطلبة الفائزين 
في البطولة ومشــددا عليهم ان يضاعفوا من 

جهودهم خلدمة بلدهم محليا ودوليا.

وليد عايش متوسطا عددا من احلضور والطلبة الفائزين  )احمد علي(

املستحقات املالية في حسابات 
مســتحقيها حال االنتهاء منها، 
علما بأنه قــد مت االنتهاء خالل 
الفترة السابقة من صرف كافة 
املســتحقات املالية عن الفصل 
الدراسي الثاني للعام ٢٠١6-٢٠١7 
وإيداعها في حسابات مستحقيها. 
وأكد أن العمل جار حاليا لصرف 
املســتحقات املالية عن الفصل 
الدراسي األول للعام ٢٠١7-٢٠١٨ 
بعد االنتهاء من كافة االجراءات 
الالزمة إلمتــام عملية الصرف 

قريبا.

»التطبيقي«: صرف املتبقي من املستحقات املالية 
ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب قريباً

أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقــي والتدريب 
د.علي املضف انه سيتم صرف 
املستحقات املالية ألعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب للســاعات 
الزائــدة عــن النصــاب للفصل 
الدراسي األول للعام ٢٠١6-٢٠١7 

كاملة قريبا.
 وأشار د.املضف الى انه قد 
مت االنتهــاء من كافــة القرارات 
املتعلقة بالصرف وجار التدقيق 
على االستمارات من قبل جهاز 
د. علي املضف املراقبني املاليني وســيتم إيداع 

 »احلم معنا وحقق الهدف« في ابتدائية أم هانئ
برعاية وحضور املوجه العام للتربية اإلسالمية 
د.عادل املسبحي واملوجهة الفنية دهلة النمشان، 
أقامت مدرســة أم هانئ االبتدائية ورشة عمل 
للصف اخلامس بعنوان »احلم معنا وحقق الهدف« 
بهدف قياس قــدرات التالميذ والوقوف على 
استعداداتهم واستكشاف أهدافهم املستقبلية. 
هذا، وأشرف على ورشة العمل، التي هدفت إلى 

الوقوف على مهارات الطالب الفائقني واستكشاف 
مهارات تفيدهم وتعود بالفائدة على املدرسة، 
املوجه الفني حسني املطيري، وحضرها املدير 
التعليمي لشركة آفاق للخدمات التربوية نيللي 
عبدالســتار ومديرة املدرســة فاطمة العنزي 
واملديرات املساعدات منال عبدالهادي وإميان 

نيللي عبد الستار مكرمة حسني املطيري بحضور فاطمة العنزي ومنال عبد الهادي وإميان السالمالسالم.
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