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 مجلس الوزراء: إيصال التيار الكهربائي وتوفير جميع الخدمات والمتطلبات
لـ 7 مدن ومناطق وتهيئتها للسكن بالسرعة الممكنة بالتوازي مع عملية البناء

على وجود تلوث في جودة الهواء 
كما تم مطابقة البيانات الصادرة 
عن وزارة الكهرباء والماء ومعهد 
األبحاث والهيئة العامة للبيئة التي 
أجمعت على خلو منطقة الشعيبة 
من الملوثات ومما يؤكد سالمة مياه 

الشرب في تلك المحطة.
وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس 
مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة 
المكلفة بالتحقيق في مالبسات هذا 
الحادث واس����بابه بانجاز مهمتها 
خالل ثالث����ة اس����ابيع وأن تقدم 
تقريرها األول قبل األول من أكتوبر 
المقبل وان يتضمن التقرير توضيح 
أوجه القصور والمتس����ببين في 
حدوث هذا العطل في كافة مراحل 
إعداد المشروع وترسيته وتنفيذه 
مؤكدا سموه على معاقبة كل من 
يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم عن 
هذا الخلل وتعريضهم للجزاءات 
المناسبة وفقا لالجراءات القانونية 

وأحكام القانون.
ثم استعرض المجلس توصية 
للجنة الشؤون االقتصادية بشأن 
متطلبات التحضير إلجراء التعداد 
العام للسكان والمباني والمساكن 
والمنشآت للكويت في عام 2012 
وق���رر المجلس تكلي���ف اإلدارة 
العامة لإلحصاء بمباشرة إجراء 
التعداد العام للس���كان والمباني 
والمنشآت للكويت بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
وبلدي���ة الكوي���ت والجهات ذات 
االختصاص وذل���ك إلنجاح هذا 
المشروع المهم وتحقيق الغايات 

واألهداف المرجوة منه.
كما بارك المجلس خطة عمل 
الدراسات القائمة والمستقبلية التي 
يقوم بها البنك الدولي في الكويت 
القائمة  الدراسات  والتي تتضمن 
والمس����تقبلية المتوقعة مقسمة 
بحسب القطاعات االقتصادية خالل 
السنوات الخمس القادمة وتكليف 
وزارة المالية بالتنسيق مع البنك 
الدولي والجهات المحلية المستفيدة 
لالتفاق على كل التفاصيل الفنية 
الالزمة الستكمال هذه الدراسات.

ث����م بحث المجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة 
على الس����احة السياس����ية على 

الصعيدين العربي والدولي.

التي ت����م اتخاذها من قبل اللجان 
المختصة والخاصة بإعادة تأهيل 
وصيانة وتهيئة المدارس ومرافقها 
وكوادر التعليم والكتب الدراسية 
تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في 
المدارس انطالقا من اليوم االول.

كما ش����رحت للمجلس كذلك 
الخط����وات القائم����ة ف����ي تجهيز 
الم����دارس بالعيادات المدرس����ية 
وبالهيئ����ات التمريضية المؤهلة 

للطلبة في المرحلة االبتدائية.
وقد عرضت د.موضي الحمود 
للمجلس ما تم االنتهاء اليه من اتفاق 
مع وزارة الصحة في شأن االجراءات 
الوقائية ومواعيد بدء الدراسة في 
المراحل التعليمية المختلفة في 
التعليم الع����ام والتي روعي فيها 
الت����درج وذلك بما يضمن تحقيق 
طرفي المعادلة بين تأمين سالمة 
أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات 
والمحافظة على صحتهم ومن جانب 
اخر تمكينهم من التحصيل الدراسي 
وقد عبر المجلس ع����ن تمنياته 
لجميع الطالب والطالبات بالنجاح 
والتوفيق وتحقيق اآلمال المعلقة 

عليهم في النهوض ببلدهم.
وحول االج����راءات التي قامت 
بها اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة 

مشكلة محطة الضخ بمنطقة مشرف 
أطلع رئيس اللجنة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروض����ان المجلس على التقرير 

األول الصادر عن تلك اللجنة.
وقد استمع المجلس الى شرح 
تفصيلي قدمه كل من وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض����ل صفر ومدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح المضحي 
تم خالله بي����ان مرئيات الخبراء 
من الجيش األميركي والذين أكدوا 
سالمة األسلوب المتبع حاليا في 
حل هذه المشكلة وكذلك حرصهم 
على تقديم االستشارة لتحسين 

سير عملية الطوارئ.
كما تضمن التقرير آخر اإلجراءات 
المتبعة في وزارة األشغال العامة 
في معالجة المشكلة الفنية المسببة 
للعطل حيث ت����م اضافة عدد من 
المضخات موزع����ة على مناطق 

مختلفة.
كما احي����ط المجلس بالوضع 
البيئي ومؤشراته االيجابية التي 
توضح انخف����اض تركيز بعض 
الملوثات البيولوجية والكيميائية 
بش����كل عام باإلضافة الى قراءات 
محطات الهواء المتنقلة التي ال تدل 

الوزاري الدوري لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والذي عقد 
في الرياض مؤخ����را واطلع بهذا 
الصدد على فحوى الموضوعات 
التي جرى بحثها وابرزها اهمية 
االلتزام بمبادئ الشرعية الدولية 

وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وكذلك جدد المجلس الوزاري 
التأكيد على حق الدول في امتالك 
التقنية النووية في االستخدامات 
الس����لمية والتأكيد عل����ى اهمية 
االلتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية وحل 
الخالفات بالطرق السلمية متطلعا 
الى ان تستثمر التوجهات السامية 
وتتحول الى واقع ملموس بما يسهم 
في بناء وتعزيز جسور الثقة بين 

دول المنطقة.
وبمناس����بة استعدادات وزارة 
التربية للعام الدراسي الجديد 2009 
- 2010 شرحت وزير التربية ووزير 
العالي د.موضي الحمود  التعليم 
للمجلس تفاصيل االس����تعدادات 
التي قام����ت به����ا وزارة التربية 
الس����تقبال العام الدراسي الجديد 
في مختلف المراحل الدراسية في 

جميع المحافظات.
كما احاطت المجلس بالترتيبات 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي مساء امس االول في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وبعد االجتم����اع صرح وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروض����ان بان المجلس 
اطلع ف����ي مس����تهل اعماله على 
الرس����الة الموجهة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء من رئيس وزراء 
مملكة كمبوديا سامد يك هون سين 
والتي تعلقت بالعالقات الثنائية 
البلدي����ن الصديقين في كل  بين 

المجاالت والميادين.
وبناء على ما طرحه سمو رئيس 
مجلس الوزراء بشأن توجيه اهتمام 
الحكومة نحو متطلبات المواطنين 
األساس����ية وس����عيا لتأمين اهم 
مقومات العيش الكريم لألس����رة 
الكويتية وهو السكن والمساعدة 
في مواجهة تكدس طلبات اإلسكان 
في ظل ندرة األراضي اإلسكانية فقد 
قرر مجلس الوزراء استثناء سبع 
مدن ومناطق سكنية وهي »مدينة 
جابر األحمد ومدينة سعد العبداهلل 
ومدينة صب����اح األحمد ومناطق 
المس����يلة والصديق والفنيطيس 
وابو فطير«( من قراره المتخذ في 
عام 2003 والذي يقضي »بعدم منح 
تراخيص بناء في المناطق السكنية 
الجديدة اال بعد انجاز خدمات البنية 
التحتية لتلك المناطق« وذلك بما 
يس����مح باصدار تراخيص لبناء 
السكن الخاص في المناطق األربع 
المذكورة ليباشر أصحابها بالبناء 
واقامة مساكنهم وذلك بالتنسيق 

مع بلدية الكويت.
وق����د كل����ف مجلس ال����وزراء 
الكهرباء والجهات االخرى  وزارة 
التيار  المعنية باالسراع بايصال 
الكهربائ����ي لهذه المدن والمناطق 
وتوفير خدماتها وكافة متطلباتها 
وتهيئتها للسكن بالسرعة الممكنة 
على خط متواز م����ع عملية بناء 
المس����اكن بما يسهم في اختصار 
المدة الزمنية وتخفيض الطلبات 
اإلس����كانية وتأمين االس����تقرار 

للمواطنين واسرهم.
كما استمع المجلس الى شرح 
قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصب����اح حول نتائ����ج االجتماع 

مما يسهم في اختصار المدة الزمنية وتخصيص الطلبات اإلسكانية وتأمين االستقرار للمواطنين وأسرهم

دعوة لجنة التحقيق في تعطل محطة مشرف لتقديم تقريرها قبل األول من أكتوبر المقبل ومعاقبة كل من يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم عن الخلل

د.فاضل صفر ود.هالل الساير  خالل جلسة املجلس الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان خالل اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح خالل اجللسة

الروضان: زيادة بدالت ومكافآت شاغلي وظائف هيئة التمريض

الحمود: التدرج في بدء الدراسة للمدارس الحكومية الثانوي 27 الجاري والمتوسط 
والرابع والخامس االبتدائي 4 أكتوبر واألول والثاني والثالث االبتدائي 18 أكتوبر

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ان مجلس الوزراء وافق على 
زيادة بدالت ومكافآت ش����اغلي وظائف الهيئة 
التمريضية في اجلهات احلكومية بحيث تشمل 
بدل طبيعة العمل واملكافأة التشجيعية ومكافأة 

املستوى الوظيفي.
من جهة اخرى، ق����ال الروضان ل� »كونا« 
عقب االجتماع االس����بوعي ملجلس الوزراء ان 
مجلس الوزراء واف����ق ايضا على اعتبار يوم 

اخلميس املوافق 24 اجلاري يوم راحة تعطل 
فيها الوزارات واملؤسسات واجلهات احلكومية 
وذلك لوقوعه بني عطلة عيد الفطر وعطلة نهاية 
االسبوع في حال ما ثبت ان االثنني املوافق 21 
اجلاري هو أول ايام عيد الفطر. من جانب آخر، 
اعلن الروضان ان مجلس الوزراء وافق أيضا 
على مشروع مرسوم بتعيني د.حمود فليطح 
نائبا ملدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.

سموه التقى سفير ڤيتنام والعفاسي والجزاف والرحالة الكويتيين

 رئيس الوزراء التقى الحربش والعليم
والصانع والناشي والدالل

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم��د في قصر الس��يف امس وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء الس��ابق م.محمد 
العليم وعضو مجلس االمة د.جمعان احلربش 
وعضو مجلس االمة الس��ابق د.ناصر الصانع 

وبدر الناشي ومحمد الدالل.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي.
كما اس��تقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد في قصر الس��يف امس 
وبحضور وزير الش��ؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اللواء متقاعد فيصل اجلزاف يرافقه 
كل من حس��ن اشكناني وعلي البيرمي ومهند 
الس��لطان الذين قاموا برحلة حول العالم على 
الدراجات النارية حتت ش��عار »كويتيون حول 
العالم«. كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد في قصر الس��يف امس 
سفير جمهورية ڤيتنام االشتراكية لدى الكويت 
جنوين دانه ساو. حضر املقابلة الوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

ان قرار مجلس الوزراء هذا جاء 
بناء على املقترح من قبل اللجنة 
الوزارية املش���تركة من وزارة 
التي  التربي���ة ووزارة الصحة 
اوصت بالتدرج باستقبال الطلبة 
للعام الدراسي املقبل في مختلف 
املراحل الدراس���ية في املدارس 
احلكومية وذلك كاجراء وقائي 
حلماية ابنائنا الطلبة والطالبات 

من وباء انفلونزا اخلنازير.
وذك���رت ان اله���دف من هذا 
التدرج هو استكمال استعدادت 
وزارة التربية في جميع مدارسها 
لتوفير متطلبات الوقاية من وباء 
انفلونزا اخلنازير مبواد التنظيف 
واملعقمات وغرف العزل الصحي 
في كل مدرسة وجتهيز العيادات 
الطبي���ة وذلك لضمان حس���ن 
التعامل من قب���ل كوادر وزارة 
التربية وكوادر وزارة الصحة مع 
حاالت الطلبة في حال اصابتها 
بوباء انفلون���زا اخلنازير - ال 

سمح اهلل - داخل كل مدرسة.
ان���ه روعي  وش���ددت على 
في ه���ذا الت���درج احلفاظ على 

صحة ابنائن���ا الطلبة والوقاية 
انفلونزا اخلنازير مع  من وباء 
احملافظة وعدم االخالل باخلطط 
والبرامج الدراسية في كل مرحلة 

دراسية.
واكدت ان هذا التدرج ينطبق 
فقط على املدارس احلكومية نظام 
التعليم العام اما املدارس اخلاصة 
نظام التعليم اخلاص فقد بدأت 
الدراسة فيها منذ االول من شهر 
س���تمبر اجلاري وذلك الن هذه 
املدارس االجنبية مرتبطة بخطط 
وبرنامج تس���ير طبقا للدراسة 
املوجودة ف���ي البلد االم خارج 

الكويت.
من جهة اخرى قالت الوزيرة 
احلمود ان دوام الطلبة في كليات 
العامة للتعليم  الهيئة  ومعاهد 
التطبيقي والتدري���ب وكليات 
جامع���ة الكويت س���تكون في 
موعدها التي اعلن عنها س���ابقا 
مؤك���دة انه لن يتم تأجيل دوام 
الطلبة في هاتني املؤسس���تني 

للتعليم العالي.
واشارت الى ان اختبارات الدور 

الثاني في مدارس التعليم العام 
في بعض املراحل الدراسية ستتم 

في موعدها كما اعلن سابقا.
واعرب���ت الوزي���رة احلمود 
املها في السالمة والصحة  عن 
للجميع س���واء طلبة او اعضاء 
هيئة التدريس او اعضاء الهيئة 
االدراية مشيدة بالتزام اعضاء 
الهيئة التدريسية واالدراية بالدوام 
في جميع املدارس احلكومية منذ 

يوم االحد املاضي.
الهيئة  واوضحت ان اعضاء 
التدريسية واالدراية باشروا منذ 
اول يوم عمل بالورش التثقيفية 
مع وزارة الصحة وذلك لضمان 
التعليمية  العملية  حسن سير 
واستقبال الطلبة طبقا للتعليمات 

التي اصدرتها وزارة الصحة.
واكدت ان الهيئة التدريسية 
والتعليمية هي »عني الوزارة في 
امليدان وداخل كل مدرسة« وانه 
بوجود هؤالء ستكتمل املتطلبات 
والتجهيزات التي طلبتها وزارة 
الصحة داخل املدارس للوقاية من 

وباء انفلونزا اخلنازير.

 الجاراهلل لـ »األنباء«: رسائل صاحب السمو
للرئيس السوري تسعى لدعم العمل العربي المشترك

بيان عاكوم
قال وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان رس����ائل 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الى الرئيس 
السوري بشار االسد تأتي في 
اطار التشاور والتنسيق بني 
البلدين من منطلق العالقات 
املتميزة. واضاف اجلاراهلل، 
في حديث ل� »األنباء« على 
هامش مشاركته في مسابقة 
بطولة السفارات التي تنظمها 
وزارة اخلارجية وردا على 

س����ؤال عما اذا كانت هذه الرسائل عبارة عن 
لعب دور كويتي في اعادة حتس����ني العالقات 
املتوترة اليوم بني س����ورية والعراق، رد بان 
رسائل سموه واالتصاالت املتبادلة بينه وبني 
الرئيس االسد للتنسيق بني البلدين كما انها 
عبارة عن مسعى كويتي � سوري لدعم وتعزيز 
العمل العربي املش����ترك. اما بخصوص تكرار 

تطرق دول مجلس التعاون 
في اجتماعاتها لقضية اجلزر 
الذي اعتبرته ايران تدخال في 
شؤونها ويعرقل حل املسألة 
ثنائيا بني ايران واالمارات، 
فأكد اجل����اراهلل ان موقف 
دول التعاون ال يشكل اطالقا 
تدخال في الشؤون الداخلية 
اليران، امنا هو مسعى من 
دول التعاون لتعزيز االمن 
واالستقرار في املنطقة. وقال: 
هذا املوقف اخلليجي تكرر 
في اكثر من مناس����بة وهو 
موقف دول التعاون حيال املوضوع وال جديد 
في����ه امنا هو تأكيد للموق����ف اخلليجي حيال 

اجلزر االماراتية.
وعما اذا كانت هناك افكار كويتية ستطرح 
في اجتم����اع وزراء اخلارجي����ة العرب اليوم، 
قال: ليس����ت لدينا افكار امنا هناك نقاش عام 

وسنشارك فيه.

خالد اجلاراهلل

قالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مجل���س الوزراء قرر التدرج 
في بدء العام الدراسي للمدارس 

احلكومية.
 واضافت احلمود في تصريح

ل� »كونا« عقب االجتماع االسبوعي 
ملجلس الوزراء انه بناء على هذا 
الدراسة في املرحلة  القرار فان 
الس���ابع  الثانوية س���تبدأ في 

والعشرين من ش���هر سبتمبر 
اجلاري وبعده���ا في الرابع من 
ش���هر اكتوبر املقب���ل للمرحلة 
املتوس���طة اضافة الى الصفني 
الراب���ع واخلامس م���ن املرحلة 
االبتدائية واخيرا في الثامن عشر 
من ش���هر اكتوبر املقبل للصف 
االول والثاني والثالث من املرحلة 

االبتدائية.
واضافت احلمود في تصريح 
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