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الكويت تشارك في اجتماع لجنة النقل التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية )األسكوا(

تشارك الكويت بوفد رسمي من وزارة املواصالت في اجتماع 
جلنة النقل التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)االسكوا( التي س����تعقد في بيروت اعتبارا من 22 اجلاري. ومن 
املق����رر ان يناقش جدول االجتماع بند النقل في املش����رق العربي 
ومواءمة الهياكل املؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة 
االسكوا. كما يناقش اجتماع جلنة النقل بند انتخاب اعضاء املكتب 
الذي يضم نحو 14 دولة ومن ضمنها الكويت. وسيبحث االجتماع 

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة النقل اضافة الى التقدم 
في تنفيذ االنشطة املتعلقة في اطار برنامج عمل االسكوا وسبل 
تنفيذ بعض مكونات نظام النقل املتكامل وهي اتفاق الطرق الدولية 
واتفاق السكك احلديدية الدولية في املشرق العربي. وستتم مناقشة 
برنامج العمل لفترة 2010 - 2011 في مجال النقل والبرنامج املقترح 
للسنوات 2012 - 2013 كما سيتفق ممثلو البلدان االعضاء بشأن 

مكان اجتماع جلنة النقل املقبل.

العميد الركن زايد ناصر خالل اللقاء

جنالء النقي

زايد ناصر: تنفيذ برامج التدريب يعكس التخطيط 
الجيد والتعاون المتبادل بين وحدات الحرس الوطني

النقي حاضرت عن حب الوطن والوحدة الوطنية
مبناس����بة االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير، أقامت مدرس����ة زبيدة املتوس����طة � 
بنات في منطقة الصباحية، مؤمترا اس����تمر 
لثالثة أيام حتت رعاية اجليش ممثال بالسالح 
اجل����وي وايضا حت����ت رعاية مدي����ر منطقة 
االحمدي التعليمية طل����ق الهيم. وحاضرت 
احملامية بالفتوى والتشريع جنالء النقي عن 
حب الوطن والوحدة الوطنية والتي قالت فيها: 

إن الوحدة الوطنية ليست مجرد أغان نتغنى 
بها وليست مجرد ش����عارات نقوم بترديدها 
وترويجها باإلعالم، كما أنها ليست مجرد ندوات 
ومحاضرات نلقيها بني احلني واآلخر، وإمنا البد 
أن يقف خلف ذلك كلمة مش����روع وطن نعمل 
جميعا من أجله وننادي به وجنتمع له، والبد أن 
يساهم اجلميع في هذا املشروع القومي الوطني 
من وزارات الدولة، ومؤسسات املجتمع املدني 

في جمعيات النفع العام واملثقفني واألكادمييني، 
كما أن الوح����دة الوطنية هي بالدرجة األولى 
سلوكيات وأخالقيات وتصرفات البد أن نسلكها 
في حياتنا اليومية. وفي نهاية احملاضرة قام 
مدير منطق����ة األحمدي التعليمية طلق الهيم 
وس����هام الفضلي القائمة بعمل مدير املدرسة 
نوال الهاجري بتقدمي درع تكرميية للمحامية 

جنالء النقي.

ش���هد نائب وكيل احلرس 
الرك���ن زايد  العميد  الوطن���ي 
عبداهلل ناصر عرض ايجاز عن 
التقدم رقم 1  مراجعة مراح���ل 
املرحلة اخلامسة ملناقشة حالة 
التقدم فيما يخص خطة التطوير 
العس���كري مع شركة التطوير 
االميركي���ة MBRI ومناقش���ة 
العوائق التي حت���د من عملية 
التق���دم باالضاف���ة ال���ى تلقي 
التوجيه���ات واملالحظات حول 

برنامج التطوير العسكري.
هذا وقد اشتمل االيجاز على 
عرض شامل حلالة اوامر العمل في 
برنامج التطوير والتي اشتملت 
على ادارة البرامج ملختلف وحدات 

احلرس الوطني.
وفي نهاية االيجاز شكر العميد 
الركن زايد ناصر القائمني على هذا 
االيجاز وقدم التوصيات الالزمة 
للنهوض بالعمل وتطويره لتلبية 
املتطلب���ات والتدريبات  جميع 
وتنفيذ برامج التمارين باملستوى 
املطلوب الذي يعكس التخطيط 

واالعداد املسبق ويجسد التعاون 
البناء والتنس���يق املستمر بني 
جميع وحدات احلرس الوطني، 
ودعا نائب وكيل احلرس الوطني 

اجلميع الى بذل املزيد من اجلهد 
والعط���اء ل���كل ما من ش���أنه 
تقدم وتط���ور احلرس الوطني 
بتوجيهات قيادته الكرمية ممثلة 

في رئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد ووكيل احلرس الوطني 

الل���واء ناصر الدع���ي في ظل 
القي���ادة احلكيمة له���ذا الوطن 
العزيز، حضر االيجاز كبار القادة 

والضباط باحلرس الوطني.
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