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وزير الداخلية يشيد بالحملة المجتمعية »معلمي سر تميزي«

اشاد وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات الفريق 
الركن الشيخ جابر اخلالد باحلملة التوعوية املجتمعية الوطنية التي اطلقها 
املشروع الوطني التوعوي للوقاية من املخدرات )غراس( حتت شعار »معلمي 
سر متيزي«، مؤكدا ان احلملة حتمل ضمن نشاطاتها املختلفة العديد من القيم 
املجتمعية النبيلة واالس����س التربوية املدروسة الهادفة الى التذكير بالدور 

احليوي االساسي الذي يقوم به املعلم في بناء املجتمع واالنسان.
واكد الش����يخ جابر اخلالد أن تركيز احلمل����ة على مبدأ العالقة بني املعلم 

والطالب يعتبر من اهم عوامل متيزها ويحمل مقومات جناحها على املستوى 
املجتمعي ملا يجب ان تتميز به هذه العالقة من خصوصية واهتمام باعتبار 
ان املعلم او املعلمة يعتبران اكثر االشخاص قربا للطالب واالكثر تأثيرا فيه 
من الناحية التربوية اوال والتعليمية ثانيا على اس����اس ان الدور االساسي 
الذي يقوم به املعلم دور تربوي يرفد دور الوالدين في تربية ابنائهم وبناتهم، 
وكالهما قيمتان ذات فاعلية وقائية ثابتة ومجربة للوقاية من آفة املخدرات 

التي تستهدف الشباب بشكل خاص وال تستثني احدا.

محافظ األحمدي يستقبل وفد سلطان البهرة »لمحات من حياة فهد المالك«
الدعيج: الكويت وطن يمدّ يده لجميع الجاليات بالخيركتاب جديد يؤرخ لسيرة عطرة

»األشغال«: إنجاز المرحلة األولى من الدائري األول منتصف 2011 بتكلفة 28.7 مليون دينار
 يعد مشروع تطوير طريق الدائري األول من املشاريع 
الضخمة التي تقوم بها وزارة األشغال العامة بهدف القضاء 
على االختناقات املرورية وخطوة كبيرة في إطار تطوير 

منطقة العاصمة.
وبدأت الوزارة في تنفيذ املرحلة األولى من املش���روع 
في مايو من العام 2008 بكلف���ة تصل الى 28.716 مليون 
دينار وسيحول أجزاء من دوار اجلهراء الى أنفاق، إضافة 
الى عمل جسور علوية معلقة تربط الطريق الدائري األول 

بشارع جمال عبد الناصر وطريق البحر.
ومن املتوقع االنتهاء من املرحلة األولى ملشروع الدائري 
األول ف���ي منتصف العام املقبل ويتكون من ثالث مراحل 
حيث ان العمل اجلاري باملرحلة األولى التي هي اآلن حتت 
التنفيذ اما املرحلة الثانية فستبدأ من دوار دسمان واملرحلة 

الثالثة ستمر في شارع فهد السالم.
ويتضمن املشروع إنشاء جسر بطول 671 مترا تقريبا 
يربط الدائ���ري األول بطريق جم���ال عبدالناصر باجتاه 
اجلهراء ويضم مجموعة من اجلسور املتنوعة واملختلفة 
بهدف تقليل االزدحام وتوفير طرق حرة وتوزيع الكثافة 

املرورية املوجودة على الطرق ملا يجعلها حرة احلركة.
وتوجد طرق في مش���روع الدائ���ري األول تبدأ بحارة 
واحدة وتتوسع بش���كل انسيابي إلى حارتني وتصل إلى 
ثالث حارات والعكس بحسب طبيعة التقاطع وينقسم إلى 
ثالث أو إلى حارتني وبحركة انسيابية ويضم أربعة جسور 
للمشاة تتراوح أطوالها بني 92 مترا و12 مترا بعرض ثالثة 

أمتار وتخدم املشاة وتنقلهم من منطقة ألخرى.

وواج���ه القائمون على مش���روع الدائري األول بعض 
العوائق بس���بب إزالة بعض املباني القائمة ما أخر البدء 
باملش���روع مثل الكنيس���ة القبطية ونقلها إلى مكان آخر 
ومقهى ديوان جبلة وتوجد عوائق على ارض املوقع مثل 
نق���ل وحماية اخلدمات والبن���ى التحتية التي تقع ضمن 

نطاق املشروع.
ويتم إنشاء اجلسور في منطقة املشروع حسب املواصفات 
القياسية العاملية املتفق عليها ويضم املشروع أيضا طريقا 
منخفضا من الدائري األول إلى منطقة قصر العدل مرورا 
مبنطقة الكنائس وال يوجد ربط مباش���ر بني املش���روع 

وشارع اخلليج.
وتقوم وزارة األش���غال � قطاع هندسة الطرق بإدارة 
التصميم بالعم���ل على إنهاء اإلجراءات اخلاصة باملرحلة 

الثانية وسيتم طرحها لإلنشاء بعد االنتهاء.
وتبدأ هذه املرحلة من تقاطع الدائري األول مع شارع 
االستقالل إلى طريق الرياض مرورا بطريقي املغرب والقاهرة 
وس���تكون حركة الدائري األول كاملة من دون أي توقف 
مع مداخل ومخارج على اجلانبني وطرق علوية وجسور 
وطرق على مس���توى األرض وطرق منخفضة لتس���هيل 

حركة املرور.
وقام���ت الوزارة بالتعاقد مع مقاول عاملي الس���تخدام 
األوتاد احلديثة واملتمثلة في زرع أعمدة خرسانية تصل 
إلى أعماق التربة الصلبة بهدف التغلب على عيوب التربة 
الطينية القريبة من ساحل البحر ثم إنشاء اجلسور املعلقة 

عليها.

ولم تغفل الوزارة اجلوانب البيئية لهذا املشروع فقد قامت 
بعمل الدراسات البيئية الالزمة للتأكد من ان األعمال اإلنشائية 

لن تؤثر سلبا في البيئة بأي شكل من األشكال.
ويعتبر مشروع تطوير الدائري األول جزءا من مشاريع 
استكمال وحتسني أداء شبكة الطرق السريعة والرئيسية 
في البالد ويهدف إلى حتويل اجلزء الشمالي من الطريق 
الدائري األول من دوار اجلهراء وحتى دوار دس���مان إلى 

طريق انسيابي ذي تقاطعات حرة مع الطرق الرئيسية.
ويهدف املش���روع إلى حل مش���كلة االختناق املروري 
عند دوار اجلهراء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية 
داخل مدينة الكويت لتحسني التدفقات املرورية داخل مركز 
املدينة وينقسم املش���روع إلى ثالث مجموعات بإجمالي 
طول 15 كيلومترا تقريبا ورفع مستوى الطرق الداخلية 
بطول 10 كيلومترات تقريبا وحفر أنفاق مفتوحة بطول 
6 كيلومترات، اضافة إلى 17 جس���را للس���يارات وعدد 7 

جسور للمشاة.
ويشمل مشروع طريق الدائري األول مبراحله الثالث 
أكثر من مليوني متر مكعب من احلفريات وأكثر من 300 
ألف متر مكعب من اخلرس���انة بهدف عمل طرق سريعة 
بط���ول 15 كيلومترا ورفع مس���توى أداء الطرق الداخلية 

بطول 10 كيلومترات.
يذكر ان الوزارة عازمة على االنتهاء من املرحلة األولى 
في مش���روع تطوير طريق الدائري األول منتصف العام 
املقبل بع���د ان كان من املفترض أن ينتهي قبل ذلك إال أن 

عائقي الكنيسة واملقهى أديا الى طلب التمديد.

أكد محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 
الدعيج ان الكويت وطن ميد يده للجميع 
باخلير والتعاون وفق األطر والقوانني 
املتع���ارف عليها ف���ي املجتمع والبيئة 
الكويتية، وأشار الى ان جميع اجلاليات 
في الكويت التي تراعي أصول ومبادئ 
وقوانني الدولة لن جتد جراء ذلك سوى 

كل خير وتقدير من اجلميع.

جاء ذلك خالل استقبال احملافظ لوفد 
موفد من سلطان البهرة د.محمد برهان 
الدين يتقدمهم داؤد نور الدين ممثال عن 
السلطان وعدد من ابناء الطائفة املقيمني 
في البالد من ذوي األعمال في محافظة 
األحمدي، حيث نقل الوفد للمحافظ سالم 
وحتيات السلطان للكويت حكومة وشعبا 
وعلى رأس���هم صاحب الس���مو األمير، 

كما قدموا للمحافظ هدية ووشاحا من 
السلطان كما اشار الوفد الى قرب مقدم 

السلطان الى الكويت.
من جانبه، هنأ محافظ األحمدي الوفد 
وجميع أفراد البهرة بالعيد ال� 99 مليالد 
الس���لطان، معربا ع���ن تقدير واحترام 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد للسلطان وجميع أبناء الطائفة، 

كما أكد احملافظ عمق ومتانة العالقات بني 
الكويت والبهرة، موضحا ان هذه العالقات 
يس���ودها االحترام والتقدير، واضاف: 
لم نسمع من أبناء هذه الطائفة املقيمني 
بيننا اي ش���يء يهدد األمن واالستقرار 
كما شكر الدعيج للوفد هدية السلطان، 
معربا عن امتنانه وتقديره لهذه الروح 

الطيبة والسمحة.

تكرميا لعطاء الشيخ فهد املالك الصباح )1908 � 
2006(، صدر أخيرا كتاب »حملات تاريخية من حياة 
الشيخ فهد املالك الصباح« ملؤلفه الشيخ منر الفهد، 
الذي أكد انه لم يكتب سيرة ذاتية لوالده، وإمنا أراد 
ان يلقي الضوء على مقتطفات من ش���ريط الذاكرة 
لرجل تغنى بالكويت عشقا، وتوظيف كل ذلك في 
سياق سيرة عطرة ألسرة آل الصباح التي حكمت 
الكويت منذ التأسيس مبوجب عقد اجتماعي جرى 
بينها وبني املواطن���ني وبالتراضي والقبول، حتى 

صارت هذه األسرة جزءا أساسيا من هذا الوطن.
وأضاف »اعتمدت في ه���ذا اجلهد على عدد من 
املراجع التي تناولت تاريخ الكويت، إضافة الى ما مت 

اقتطافه من ذاكرة والدي الشيخ فهد املالك الصباح، 
وقس���مت الكتاب الى 3 فصول، تناولت في الفصل 
األول مس���يرة أس���رة آل الصباح من خالل هجرة 
العتوب من اجلزيرة العربية وتنقلهم من مكان الى 
آخر حتى مرحلة االستقرار وبناء كيانات سرعان 
ما حتولت الى حضارة يسجلها التاريخ بأحرف من 
نور، أما الفصل الثاني من الكتاب فتم تخصيصه 
الستعراض بعض األحداث املهمة في حياة الشيخ 
فهد املالك إللقاء الضوء على شخصية عامة أثرت 
وتأثرت بكل األحداث التي مر بها الوطن العزيز، ثم 
الفصل الثالث للوثائق التاريخية وألهم الصور في 

حياة والدي تغمده اهلل برحمته الواسعة.

غالف الكتاب

الشيخ د.إبراهيم الدعيج متوسطا وفد البهرة

جانب من اعمال املرحلة األولى لتطوير الدائري األول

جانب من اللقاء التنويري 

الشيخ منر الفهد

القطان تؤكد أهمية اللقاء التنويري األول 
لمديري اإلدارات في » الشؤون«

 أكدت الوكيلة املس���اعدة لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري 
في وزارة الش���ؤون عواطف القطان أهمية اللقاء التنويري االول 
ملديري ومراقبي االدارات للتعريف ببرنامج عمل الوزارة الذي نظمه 
قطاع التطوير االداري والتخطيط في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل.وأوضحت القطان في تصريح ل� »كونا« ان وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي يولي »اهتماما كبيرا« لتنفيذ 
برامج الوزارة بكل جدية وتطلع إلجنازه بالشكل املأمول لتحقيق 
نقلة نوعي���ة كبيرة في عمل الوزارة لتجس���د روح التعاون بني 

جميع القطاعات.
وشددت على أهمية تبادل اآلراء وتكاتف وتضافر كل اجلهود 
لتنفيذ مشاريع برنامج الوزارة مبينة اهمية الشرح الذي قدمته 
مديرة ادارة التطوير االداري منى فكري باستعراض رؤية الدولة 
والوزارة ورؤى القطاعات فيها وقدمت شرحا للمشاريع التنفيذية 

والتي تنقسم الى مشاريع لتطوير االداء ومشاريع انشائية.
واضافت القطان ان اخلبير بإدارة التنمية البشرية د.عالء علي 
قام بشرح مس���هب عرض فيه الفرق بني اخلطة االمنائية للدولة 
وبرنامج عمل احلكومة.واستعرض مراقب اخلطط والبرامج بإدارة 
املتابعة فالح املطيري أسلوب املتابعة مع اجلهات احلكومية، مؤكدا 
وجود تواصل مستمر في املستقبل مع القيادات في كل الوزارات 

ملتابعة التنفيذ وبشكل دوري.


